
  

 

 

Invt. Akte Toegang 11 ** 

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

6038 725 

29-09-1818 

Sijtsema E. ( Erryt) ---- Reindertsma Oene Reinderts eigenaar onder Borenbergum heeft bezwaar en  verzoekende dat de 

belastbare opkomst is gebragt op drie en zeventig guldens en zeven en dertig cents enz. in vergelijking tot de opkomst en groote 

van zijn Hooilanden  in vergelijking aan Schuurman Lenze Bokes die heeft te Ureterp enz. heeft zig naar de gemeente begeven 
met Vries de Pieter Gooitzens Taxateur van de Gouverneur en Wieland Meine Taekes Taxateur benoemd door den klager verder 

wordt er twee zetters genoemd en wel Gaastra Roel Baukes en Buursma Tjeerd A. en de Assessor Sijtsema E. ( Erryt) enz. alle 

genoemden ondertekenen dit document enz. jaar 1818 (8) 

9183 1707 

28-11-1916 

Sijtsma Sijds Lieuwes zijn benoeming en beediging als Burgemeester van Oostdongeradeel, jaar 1916 (4) 

6043 99 
09-02-1819 

Stelma Cornelis,  hij is benoemd tot Schoolonderwijzer te Hantum enz. jaar 1819 (1) 

6041 918 

25-12-1818 

Stelma Cornelis, thans Onderwijzer te Damwoude, wordt geplaatst te Hantum enz. jaar 1818 (1) 

6631  1114 
5e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Stelma Fokke (vrouw)  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) 

6636  148 
5e blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Stelma Hate Volkes 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) 

3579 100 

30-01-1843 

Stelma IJ. ---- Beyma thoe Kingma Mr. C. L. en Willems W.  van de Vriesche  Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij 

Onderwerp een protest van de gezamenlijk Trekschippers van Sneek op Leeuwarden in een door hun allen ondertekende 

request, Dalsen van D., Ruiter W. D., Cate ten IJ., Stelma IJ., Jongstra B., Bakker D. H., Boomsma F., Somler J., Repko J., enz. 
jaar 1843 (2) dossier  (30) 

9465 Deel 3, 16 

16-10-1858 

Stelma Juurd Trekschuiten en Barges van Sneek op Leeuwarden, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 

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

aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1858 (8)   

8294 800/4, 34 

11-08-1840 

Stelma K. Schipper van Dokkum op Kollum, jaar 1840 

8257  77/4, 4 

22-01-1840 

Stelma Klaas Martens Landbouwer onder Tirns het betreft de bepleiting voor de Regtbank te Sneek wegens vervolging in regte 

bij vroegere beschikkingen enz. jaar 1840 (4) 

6042 29 

15-01-1819 

Stelma Kornelis, hij is aangesteld als schoolonderwijzer in den 3den rang te Hantum ook genoemd de Districts Schoolopziener 

Martens M.  jaar 1819 (2) 

6257 410-6 
28-04-1815 

Stelma Kornelis, 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) 

8361 434/6 sectie 
B, E, F. 

04-05-1841 

Stelma Marten R. & vrouw te Rauwerd staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem 
betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde 

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

welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10) 

6643  753,1e blz 

kolommen 

11-09-1815 

Stelma Ynze Durks 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) 

6081 417 
24-04-1822 

Stelman L.,---- Meijer Christian Wilhelm, Koopman te Amsterdam in de firma gebroeders Meijer, verder tekenen  Stelman L., 
Hermans C.,  Notaris Berkman P. te Amsterdam  met zijn lakzegel. jaar 1822 (3) 

6870 17-03-1825 

16-A  

Stelman Pieter van beroep Winkelier te Heerenveen , onderwerp: een request van hem aan de Gouveneur om admissie te mogen 

erlangen als debitant in deze grietenij voor de 132 en 133e  Koninklijke Nederlandsche loterijen enz. jaar 1825 (4) 

6028 828 
20-11-1817 

Stelp van Odding hij aanvaard zijn functie als onderwijzer te Bolsward. Jaar 1817 (1) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 1 

17-07-1839 

Stelpstra J. G. te Huizum 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) 

8369 585/13 

00-00-1841 

Stelpstra Jacob, Koemelker te , te zijner huize is de kinderziekte geconstateerd. Jaar 1841 (1) 

8280  517-11, 47 
19-05-1840 

Stelpstra W. G. te Langweer wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel 
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele 

Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat 

geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8382 858/4 
30-08-1841 

Steltema Daniel Abrahams onderwerp; successierecht jaar 1841 (1) 

6393 134 

28-02-1815 

Steltman Libbe Johannes te Beetsterzwaag (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten 

tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt 
enz. jaar 1815 (5) 

6712 299 

00-00-1822 

Steltman Pieter , Goud en Zilversmid te Heerenveen een request met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1822 

(3) 

6871 28-03-1825 
31-A 

Stelwagen D. ---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere gebruikers inwoners van 
de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 1825 (7) 



6396 573 

12-06-1815 

Stelwagen D.---- Bierma H. J. Luitenant  Collonel Commanderende het 19e Battaillon Landstorm ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragt van de Chirurgijn Major Stelwagen D. en tot Onder Adjudant Jonker K. J.  

enz. jaar 1815 (1) 

6385 143 
06-07-1814 

Stelwagen D. te Holwerd 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) 

6251 1073 

30-10-1814 

Stelwagen D.,  voor geleverde Medicijnen in 1812, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige 

schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4) 

6251 1055 
02-11-1814 

Stelwagen D..---- Klinkhamer Beerend Johannes , Hij is ontboden op 1 Nov. 1814  door de schout van Holwert Bierma H. J. 
(Hessel Idses) om met het boek te komen ten huize van de secretaris Stelwagen D. maar hij is niet gekomen  Klinkhamer 

Beerend Johannes , vertelde later dat hij het boek niet had en het bij zijn vader te Oude Bildzijl was maar dit is ongeloofwaardig  

en de secretaris Stelwagen D. is gegaan naar Tasman Johannes Horlogemaker te Holwert die het uurwerk der toren in 1811 heeft 
gerepareerd om van hem te vernemen wat  Klinkhamer Beerend Johannes in die tijd nog Smid enz. enz. jaar 1814 (2) 

6252 1176-6 

06-12-1814 

Stelwagen D?.  te Holwert : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  benevens 

die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5) 

6078 95-3 
25-01-1822 

Stelwagen Dirk  te Holwert,  Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Holwert 
, enz. enz. jaar 1822 (2) 

6089 1194 blz. 3     

23-12-1822 

Stelwagen Dirk Koopman te Holwert Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 

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

6100 1215-3 
29-11-1823 

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

6624 210 

31-01-1814 

Stelwagen Dirk voorheen en thans nog waarnemend Secretaris wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente Holwert door 

Bierma H. J. de Schout van de gemeente jaar 1814 (1) 

6390 29 
26-11-1814 

Stelwagen G.---- Meinderts Douwe, Bakker te Oosterbierum dat hij ingedeeld is in de nachtwachten maar dat hij zwaargebroken 
is ook volgens de heer Stelwagen G. van beroep Chirurgijn en Vroedmeester te Leeuwarden en hij verzoekt enz. jaar 1814 (1) 

6830 26-A 5 

20-01-1824 

Stelwagen Gosse Heel en Vroedmeester te Bergum, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 

1824 (4) 

6624 311 
26-02-1814 

Stelwagen Gosse te Dockum wordt vermeld in een document Extract uit het Register van Doctoren in de Medicijnen, 
Chirurgijns en Apothekers enz. jaar 1814 (2) 

6242 56               

01-02-1814 

Stelwagen H. ---- hij ondertekend samen met 9 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Hallum een document 

betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz. tevens 
ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert). mede  jaar 1814 (2) 

6626 487  blz. 8 

07-04-1814 

Stelwagen H’k 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) 

3572 40 

06-05-1822 

Stelwagen Hessel Durks Holwerd Schipper Schipper, Beurtvaart van Holwerd op Leeuwarden en Dokkum dat hun verleend 

octrooi van 2 oktober 1717 enz. enz. met reglement en prijslijst,  jaar 1822 (43) 

6000 583 

20-06-1815 

Stelwagen J.---- Albarda ….? Controleur der belasting  in het district Dockum heeft zig begeven naar de gemeente Hallum waar 

hij zig vervoegd heeft bij de Schout Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) en ter zijne overstaan het percepteur van 

overgedragen aan Meister Gerrit Koenraads benoemd tot provisioneele waarnemer van Ontvanger van de afgaande Ontvanger 

Rochus Wiebren aldaar ondertekenen dit document enz. allenook een klein briefje met de handtekening van Stelwagen J. jaar 
1815 (5) 

6003 772 

01-09-1815 

Stelwagen J. en Hoekema  J. zij verklaren de hen opgelegde taak niet te kunnen waarnemen enz. jaar 1815 (3) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6251 1040 

22-10-1814 

Stelwagen J. J. ,  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 E. A. (Evert Arend). 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) 

6246 500 

20-05 -1814 

Stelwagen J. J. , ---- 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., Mossel? Bastiaan F.,  Galema Gale Ysbrand, Brunger E. K., Kingma Robijn enz.   jaar 1814 (12) 

6060 480 

06-07-1820 

Stelwagen 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 

Stelwagen 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) 

6002 721-a 

12-08-1815 

Stelwagen J. J. en Hoekema S. J. bedanken volmondig voor de hen opgelegde taak als het opnemen van de huurwaarde der 

woonhuizen om te dienen tot enz. jaar 1815 (1) 

6070 424-28      25-

05-1821 

Stelwagen 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) 

5999 520 

31-05-1815 

Stelwagen J.---- Rochus W. van beroep Perzepteur verzoekt in een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland dat zijn Perzepteur mag worden overgedragen aan Stelwagen J. enz. jaar 1815 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Stelwagen Joh’s J. te Workum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 

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

6709 36 deel 2, 6  

blz. 6 
16-01-1822 

Stemberg B. te Herveld, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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



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

dossier (43) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 9 
06-02-1824 

Stemberg C. te Zwolle, 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. 17 
06-02-1824 

Stemberg C. te Zwolle, 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 

5674 27 
14-08-1911 

Stemmer---- Molema Landeweer en Stemmer gezien hun verzoekschrift wordt er vergunning verleend  om met de motorboot 
“Mercurius”  enz. enz.   (vergunning Oranje)  Jaar 1911 (1) 

6631  1114 

5e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Stempels Jurjen  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) 

9134 1440 

24-10-1883 

Stend Eelke 31 jaar * Koudum  hij staat op een lijst  tot benoeming ener Veldwachter in de Gemeente Achtkarspelen enz. enz, 

jaar 1883 (6) 

4207 Bijlage A, 2 

17-01-1885 

Stend Eelke Makkinga/ Pingjum Politiebediende  Stukken betreffende het nemen van een beslissing in een geschil tussen de 

Burgemeester van Wonseradeel en de Wethouders van die gemeente over de salariereing en de standplaats van twee gemeente 

Veldwachters  jaar  1884 (1)  dossier (80) 

9126 1084 
08-07-1879 

Stender A. L., Lang v.d. F. K.,  Boer de B. H. en Visser F. J.  Een handgeschreven brief met de hantekening van alle vier,  
Onderwerp  Bedijking en  een onverdeelde gemeenschapelijke beweiding op Ameland enz.  jaar 1879 (7) 

8257 74/14 

43-48  
21-01-1840 

Stender Jacob Pieters 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) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Stender Jan Leenderts * 01-02-1812 Matroos op de Petrus, jaar 1837 

6871 22-03-1825 

11/7-C 

Stenebicker Carel vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de 

Provincie Vriesland  dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op 

den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2) 

9184 427 
05-04-1917 

Steneker A. te Medemblik wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 
1917 (2) 

8341  5/1 

04-01-1841 

Steneker Harmen Hendriks,   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) 

6383 66 

02-04-1814 

Steneker Hendrik 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 

3698 B-16, 1-11 

15-02-1832 

Steneker Hendrikus Johannes, 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-16, 1-11 

15-02-1832 

Steneker Jantje Johannes, 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-16, 1-11 
15-02-1832 

Steneker Petrus Johannes, 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) 

6383 60 
02-04-1814 

Stenekes Jelke 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) 

8285 615-2, 4-2 

19-06-1840 

Stenhuis Dijken H. te Weidum 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) 

8280 526-1, 22 

22-05-1840 

Stens de (Mens de?) te Kampen 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) 

8308 1070-8 

236-278 
28-10-1840 

Stenstra J. L. te IJtens 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 
236-278 

28-10-1840 

Stenstra T. L. te Lutkewierum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de 

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

Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

6242 90 

04-02-1814 

Stent Albert Jans 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) 

6425 29 

15-01-1818 

Stent Sipke Hendriks staat vermeld in een door  Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (2) 



6418 255-A 

00-05-1817 

Stenver Gerard 351 is zijn volgnummer en Viersenveen (ov) zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een 

Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant 

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

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

6418 255-A 

00-05-1817 

Stenvers Fredrik Jan 352 is zijn volgnummer en Almelo 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 
29-07-1893 

Stephan Harlingen Kapitein op de Calestonia 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) 

6854 24-A 
23-09-1824 

Stephania Sybren, Hij wordt uitgenodigd om persoonlijk zijn benoeming als Rijksambtenaar kennis te doen dragen  en na de 
eedsaflegging de nodige instructies zullen ontvangen jaar 1824 (5) 

8356 328/27-5               

03-04-1841 

Stephanij S. 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) 

6243 191-16 

06-03-1814 

Stephany S. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns 

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

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

6397 694 
29-07-1815 

Stephen Sergeant van de Indische Brigade is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het 
navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de 

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

Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

4635 C 49 
21-05-1885 

Stephenson Charles van Engeland hij is Kapitein op de Tynemouth. , betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van 
een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in het jaar 1885 

4635 C 39 

26-03-1885 

Stephenson Charles van Engeland hij is Kapitein op de Tynemouth. , betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van 

een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in het jaar 1885 

5664 27 
21-09-1903 

Steq Mient Appelscha Trekschuitdienst,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

6013 399 

08-07-1816 

Stergent Willem,  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) 

6089 1213 
30-12-1822 

Steringa (Steeringa) Minne Zilversmid  te Dokkum Onderwerp een request; dat hij niet meer kan leven van Goud en Zilver en 
Blikgoederen omdat de graanprijzen erg laag zijn zodat de boeren enz niets meer bij hem kunnen kopen enz. enz. ook aanwezig 

de inventarislijst van zijn voorraden jaar 1822 (9) 

6028 843 
27-11-1817 

Steringa ….? Deurwaarder, scrijft in een door hem getekende brief dat hij in de jare 1801 als 1e Commies op een kantoor der 
beschreven middelen bij den heer Mulier P. Ontvanger in het toenmalige arr. Rinsmageestenz.  en in 1806 aangesteld als 

Gaarder enz. jaar 1817 (2) 

8224 1240/7 
05-12-1839 

Steringa ….? maakt een Proces Verbaal op en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der openstaande artikelen op ’t 
Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor 

Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 (3) 

6870 17-03-1825 

19-D  

Steringa Hermanus F. te Gorredijk , onderwerp: een request van hem aan de Gouveneur om admissie te mogen erlangen als 

debitant in deze grietenij Opsterland voor de volgende Koninklijke Nederlandsche loterijen enz. jaar 1825 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Barradeel 

Steringa J. T. te Tzummarum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand 

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

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

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctie 
26-03-1824 

Steringa Jacob T., 40 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 22 

06-02-1824 

Steringa Kuijper B. H. te Rhode, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

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

voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

6671 54 blz. 22 
22-01-1818 

Steringa Kuijper te Rhoden Predikant Classis van Assen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast 
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 

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

(5) dossier (24) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 10 

06-02-1824 

Steringa Kuiper B. H. te Rooden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

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

6683 2 deel 2, 20 

04-01-1819 

Steringa Kuyper B. H. te Rhode 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 14 

16-01-1822 

Steringa Kuyper B. H. te Rhode, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

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



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

dossier (43) 

6709 36 deel 2 blz. 

22 
16-01-1822 

Steringa Kuyper B. H. te Rhode, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, 

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

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

dossier (43) 

6671 54 deel 2 
blz. 19 

22-01-1818 

Steringa Kuyper B. H. te Rhoden Gecommitteerde 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) 

6648 66 blz. 8 

14-02-1816 

Steringa Kuyper B. H. te Rhoden, 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) 

6092 224 

17-03-1823 

Steringa M.  een onder geleide geretourneerde  rekeste van hem om te mogen verloten Goud en Zilverwerk en enig blikgoed 

enz. enz. jaar 1823 (1) 

6094 434 

26-05-1823   

Steringa M. te Dokkum Onderwerp: het mogen verloten van Goud en Zilverwerk enz. jaar 1823 (1) 

6078 31 

08-01-1822 

Steringa Minnne, 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) 

6848 44-A  

12-07-1824 

Steringa R. te Rinsumageest, Slachter van het Slachtvee verzoekt verlof voor drie weken jaar 1824 (3) 

6257 410-3 

28-04-1815 

Steringa R. 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) 

6844 28-A 

10-06-1824 

Steringa Roelof , wonende te Rinsumageest, schatter van het slachtvee te Birdaard, heeft bedankt voor de benoeming te 

Akkerwoude, ook een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1824 (5) 

6000  609 
29-06-1815 

Steringa Roelof---- Boelens B. A.  geeft een volmacht aan Steringa Roelof te Rinsumageest Ontvanger der Belastingen enz. Jaar 
1815 (2) 

6031 87 

07-02-1818 

Steringa Roelof en Woude van der Tjalling Romkeszij hebben op verzoek ontslag bekomen en de Grietman van Rinsumageest 

draagt voor Verdenius Thomas Alberts te Akkerwoude en Treklof  Dirk te Veenwouden voor de functie als Deurwaarder jaar 

1818 (1) 

6854 8-A 

27-09-1824 

Steringa Roelof te Rinsumageest  een handgeschreven brief met zijn handtekening. Onderwerp; dat sedert 1807 commies, dat hij 

gepassert is in 1814, en een briefje waarin staat dat hij goed zijn best heeft gedaan, jaar 1824 (4) 

6864 9-A 

13-01-1825 

Steringa Roelof te Rinsumageest in een handgeschreven brief met zijn handekening  verzoekt hij ontslag uit rijksdienst als 

schatter van het slachtvee omdat de bezoldiging te weinig is en hij te Birdaard mag worden benoemd ,  er wordt ook genoemd   
de schatter  Veen van der G. W.   te Driesum ookde schatter Admiraal Ridsert J. van Hardegarijp en Veen wouden jaar 1825 

(dossier 5) 

6061 536 
02-08-1820 

Steringa Roelof,  Onderwerp verzoek tot bekoming van drie weken verlof door de Ontvanger der Directe Belastingen van 
Rinsumgeest en dat eerstgenoemde zijn plaats zal worden overgedragen , jaar 1820 (2) 

6061 551 

10-08-1820 

Steringa Roelof, Gewezen Commies enz.  hij wordt voorgesteld om tijdelijk de functie van ontvanger te Leeuwarden waar te 

nemen jaar 1820 (2) 

6033 249 
10-04-1818 

Steringa Sake te Holwerd hij wordt voorgedragen als Deurwaarder i.p.v. de daar thans fungerende Deurwaarder Kroon ….? te 
Dokkum die voor de post bedankt heeft  jaar 1818 (1) 

6028 844 

27-11-1817 

Steringa, Gaarder der onbeschreven middelen in 1807 bij den heer Mulier P. en nu wenst hij van zijn post ontslagen te worden 

jaar 1817 (1) 

8223 
   

1207/13 
26-11-1839 

Steringa, 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, 

6243 191-22 
06-03-1814 

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

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

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

6424 609 
10-12-1817 

Sterk Hend’k Jans 8 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Sterk Hendrik Jans 134 Blija 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 

8-C 

Sterk Hendrik soldaat bij het regiment Husaren no. 8, hij staat vermeld op de Nominative staat van militairen van de ligting van 

1820, 8e afd. Infanterie inder tijd overgegaan bij de vrijwilligers van de staande armee enz. jaar 1825 (4) 

6869 02-03-1825 
25-C   

Sterk Hendrik, Regim. Huzaren No. 8 Vermeld op een Nominative Staat van Militiens (met 5 kolommen info) van de ligting van 
1820 herkomstig uit de provincie Vriesland welke indertijd bij de vrijwilligers der staande Armee zijn overgegaan bij de korpsen 

bij de 8e Afdeeling Infanterie enz. enz. jaar 1825 (3) 

6680 418 blz. 3 
07-10-1818  

Sterk I. C. te Haarlem, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in 
Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen 

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

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

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Sterk Johannes, 226 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit 
de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van 



den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, 

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

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Sterk Jurjen, 72 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) 

6677 316  

22-07-1818 

Sterk Lammert Teunis, Schippersknecht , Huis 4, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde 

Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant 
Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van 

Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 

(12) 

9180 1054 

05-06-1915 

Sterk Theunis,  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) 

6250 931 
03-10-1814 

Sterke Drank---- Lemmer, Onderwerp: De verhoging van belasting op de sterke dranken er volgen  5 lijsten met verschillende 
opslagen en een reglement voor Vleesch  enz. jaar 1814  (13) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Sterke dranken en wijn----- 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   

8351 196/5 
00-00-1841 

Sterke dranken en Wijn, Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke drank met de namen van de uitvoerders van deze dranken en 
degene waar het naar toe is gegaan een paar honderd namen. jaar 1841 

3698 A-15 

08-10-1828 

Sterkenberg Catharina, 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) 

6268 254 

09-03-1816 

Sterkenburg  J. J.  ontvangt de rekening wegens logies der Gendarmen ten huize van Westendorp Hartenus? te Balk wordt 

vermeld op de Staat van Pretentien  tot betaling van welken uit het voordelig saldo en rekening van de begroting van 1814 van 

de gemeente Balk enz. jaar 1816 (4) 

6858 8-A 
03-11-1824 

Sterkenburg  Sjoerd landbouwer te Ferwoude een request om te verlooten van een runder kween enz. jaar 1824 (5) 

6082 453 

03-05-1822 

Sterkenburg 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) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6070 424-28      25-

05-1821 

Sterkenburg H. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

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

6034 398 

30-05-1818 

Sterkenburg H. S. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Sterkenburg Hielke J.  Schulp Lucas Ijsbrands  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer 

belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3) 

8308 1070-8 
451-493 

28-10-1840 

Sterkenburg IJ. 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) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6070 424-26       

25-05-1821 

Sterkenburg J. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

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

6034 398 

30-05-1818 

Sterkenburg J. A. te Ferwerd hij staat in een doc 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)ument, 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) 

6025 518 
06-08-1817 

Sterkenburg J. J. Deurwaarder bij de belastingen te Balk  hij bedankt voor deze functire omdat hij aangesteld is als enz. enz. jaar 
1817 (2) 

6021 264 

22-04-1817 

Sterkenburg J. J.---- 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 

8210  958/2 211 

Bladzijde 7 
17-09-1839 

Sterkenburg J. J. te Holwerd staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

8308 1078-5 

29-10-1840 

Sterkenburg J. J. 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) 

6634  1525 

08-12-1814 

Sterkenburg J. J., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk 

betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van 

Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9) 

6284 1099 blz. 6  

31-10-1817 

Sterkenburg J. Jans, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk 

en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en 

het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 3 

17-07-1839 

Sterkenburg J. te Holwerd 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. 16-v 

17-07-1839 

Sterkenburg J. te Holwerd 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) 

6021 200 
03-04-1817 

Sterkenburg J.J.  te Balk,  ----- Doker J. R? te Bolsward , Baunach te Hindelopen,   Quarau?  R. te Koudum,   Sterkenburg J.J. te 
Balk,  Steenbeek J of T. te Heeg ,  Joustra  H. M. te Sneek,  Sikkema E. F. te Grouw,  Sybrandius Tjeerd S. te Oosterwierum  een 

handgeschreven brief met al hun handtekeningen aan de Gouveneur van Friesland waarin zij vermelden dat hun inkomsten van 

den lande  zelfs bij de meest mogelijke bezuinigingen niet toereikend zijn om een gezin van te kunnen bekostigen enz. enz. jaar 
1817 (2) 

5999 467 

17-05-1815 

Sterkenburg J.J.---- 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) 

8308 2086-15 

01-11-1840 

Sterkenburg Jacob Jans staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden 

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

dossier (5) 

6047 379 

03-06-1819 

Sterkenburg Jan  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 

Sterkenburg Jan  te Blija hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

6261 878-2 

11-08-1815 

Sterkenburg Jan de weduwe, 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) 

8257  69/20, 1 

nummer 74 

20-01-1840 

Sterkenburg Jan jaar 1840 (6) hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de 

toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de 

Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der 
Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

6082 453 

03-05-1822 

Sterkenburg Jan, 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) 

6648 52 

29-01-1816 

Sterkenburg Joecke Jans---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende het Rekweste van Sterkenburg Joecke Jans Deurwaardewr Executant betreffende de 

contributie tot vinding van het achterstallige tractement van den Predikant te Harich enz. jaar 1816 (2) 

6661 137 blz. 1 

19-03-1817 

Sterkenburg Joeke Jans---- Hoogterp Thee Feikes te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief 

betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het 

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

5998 318 

05-04-1815 

Sterkenburg Joeke Jans,---- Uiterdijk Jurjen en Ygens A. Y. zij worden als buitengewoon kundig, voorgedragen als Taxateurs 

der Turf, , ook wordt genoemd als Taxateurs der Turf, ,    Poppe G. J., Vellinga Minne,  Witteveen Cornelis Barteldsz. ., 

Sloterdijk van Frans Canter,  Sterkenburg Joeke Jans en Waller Marius ,met hunner beloningen    jaar 1815 (2) 

6647  1 

04-01-1816 

Sterkenburg Joekes Jans Deurwaarder Executant van Lemmer wonende te Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de onwillige Contubuabelen en verzoekt bij parate executie te innen  enz. jaar 1816 (2) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Sterkenburg Johannes, 279 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 
manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, 

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

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

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Sterkenburg Johannes, 395 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) 

6066 

 

42 

16-01-1821 

Sterkenburg K. A. 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) 

6042  6 

08-01-1819 

Sterkenburg Klaas Alberts hij is aangesteld als Gerechtsdienaar i.p.v. Draaisma Klaas ,  jaar 1819 (1) 

6839 5-A blz. 3 

08-04-1824 

Sterkenburg Klaas Alberts 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 

Sterkenburg Klaas Alberts 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 

Sterkenburg Klaas Alberts, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met 

Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824 (4) 

8224 1241/16 
06-12-1839 

Sterkenburg Klaas Alderts en Meijer Gerrit geregtsdienaren het betreft de verleende suspentie dat deze vanaf de 20e is 
opgeheven enz. jaar 1839 (3) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Sterkenburg Klaas, 423 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

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

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

6424 609 
10-12-1817 

Sterkenburg S. F. 103 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de 
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 

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

van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6269 422 
30-04-1816 

Sterkenburg---- Storkenburg, (Sterkenburg? J. J. de weduwe ---- Westendorp Martinus, Notaris wonende te Balk Onderwerp dat 
bij de weduwe Storkenburg, (Sterkenburg?) een verklaring van den genoemde Notaris dat zij verhuurde aan de Franse Militairen 

maar nog niet betaald is geworden enz. de weduwe staat ook vermeld op een staat van Pretentien  tot betaling enz.  zij heeft 



tegoed wegens geleverde diensten en Logies aan de Fransche Gendarmes,enz. enz. ten huize van  Westendorp Martinus, Notaris 

wonende te Balk enz. jaar 1816  (6) 

6060 480 

06-07-1820 

Sterkenburg Y. 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 

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

alles (13) 

6034 398 
30-05-1818 

Sterkenburg Y. S. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met 

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-28      25-

05-1821 

Sterkenburg Ynze 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Sterkenburg Ynze Sjoerds Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

8210 966/7 en 

881/14,4>> 

27-08-1839 

Sterkenburgh Y. S. te Ferwoude 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) 

8350 175/27-3 

21-02-1841 

Sterkenburgh Ynse Sjoerds te Ferwoude Gedeputeerde Buitendijks wordt vermeld als als lid van het Dijkbestuur  in een 

document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van 

Wonseradeel  Zuiderzeedijken bestaat uit enz.  jaar 1841 (7) 

6843 14-A-6 

25-05-1824 

Sterkenhorst Jan te Wolvega een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring. 

Jaar 1824 (4) 

6038 716 

24-09-1818 

Sterling H. U ----Klijn Jasper 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 Dordrecht de heer Sterling H. U.,  jaar 1818 (3) 

6041 891 
14-12-1818 

Sterling H. U.    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) 

6039 792 

27-10-1818 

Sterling H. U.  --- Broers Joost , Hij komt voor in het document Departement der Domeinen  als reclemant van Schorren en 

Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester  der Domeinen  van Dordrecht, Sterling H. U.  te Dordrecht ,jaar 1818 ( 3) 

6022 294 

05-05-2817 

Sterling H. U.  ---- Haaften van Wouter wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en 

Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan 

genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen 
ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht Sterling H. U.  enz.  jaar 1817 (3) 

6020 154 

14-03-1817 

Sterling H. U.  ---- wordt vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der 

Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en 
aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Dordrecht de 

heer Sterling H. U.  enz. jaar 1817 (3) 

6022 294 

05-05-1817 

Sterling H. U.  Rentmeester van de Domeinen van Dordrecht Onderwerp; De Raad en Rekenkamer der Domeinen  geeft aan de 

reclamant enz. enz. jaar 1817 (3) 

6038 650 

02-09-1818 

Sterling H. U. ,  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 Dordrecht de heer Sterling H. U.,  jaar 1818 (3) 

6018 36  

14-01-1817 

Sterling H. U.---- Aalst van K.† de weduwe wordt vermeld op een document Departement der Domeinen, de Raad en 

Rekenkamer der Domeinen als bij Z.M. besluit van den 18e januari 1815 no. 20 geeft aan de hiernagenoemde Reclamanten van 

Schorren en aanwassen te kennen, dat de enz. naar de Rentmeester Sterling H. U. van  het Rentambt van Dordrecht zijn 
gezonden enz. jaar 1817 (3) 

6026 595 

02-09-1817 

Sterling H. U.---- staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van 

Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht  
de heer Sterling H. U. Jaar 1817 (4) 

6028 827 

20-11-1817 

Sterling H. U. 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 de heer Sterling H. U. 

Jaar 1817 (3) 

6040 837 

17-11-1818 

Sterling H. U. te Dordrecht, 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) 

6037 

 

605 

18-08-1818 

Sterling H. U.,  ----Kivit Jan en Consorten Onderwerp:  Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden 

door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te Dordrecht de Heer Sterling H. U.,  jaar  1818 (3) 

6397 662 

13-07-1815 

Stern  J. F. 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) 

6870 17-03-1825 

20-D  
blz. 15 

Stern ….? (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) 

5982 1757 
18-12-1813 

Stern ….? te Harlingen, vermeld op de staat der ontvangers van de Enregistratie en de Domeinen in het Departement Vriesland 
welke bij hunne Bureaux gebleeven zijn, tijdens den aftogt der Franschen enz. jaar 1813 (7) 

5982 1750 

16-12-1813 

Stern ….? vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e November 

1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7) 



6402 

 

890 

26-11-1815 

Stern Imilius Frederik te Leeuwarden  staat vermeld in een  door de Commissaris Generaal van Oorlog  ondertekende brief aan 

de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij als Gewezen Jager bij de Vrijwillige Jagers 

Compagnies  verzoekende om  als 2e Luitenant bij de Infanterie te worden geplaatst het door hem ondertekende request is ook 

aanwezig  enz. jaar 1815 (3) 

6394 356 

22-04-1815 

Stern J. T. 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) 

6021 234 
14-04-1817 

Stern Johan Lodweijk 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) 

6028 810 
13-11-1817 

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

6395 399 

29-04-1815 

Stern S. J. 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) 

6865 1-C no. 7 

24-01-1825 

Sternsdorf Johan Eden, 8e afd. Infanterie, wegens ontslag als vreemdeling besluit Z.M. van 04-05-1824 no. 90,  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) 

6867 09-02-1825 

41-C 

Sternsdorff Johan Eden hij is voor de Militie ingeschreven voor de 5e klasse in den jaare 1821 enz. jaar 1825 (2) 

6418 227 
01-06-1817 

Sterremans Anna Catharina---- 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 255-B 

01-06-1817 

Sterrenberg Jan Hendriks 250 Gorredijk 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) 

6381 171-B   

22-03-1814 

Sterrenberg Leendert, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton 

Harlingen die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

6252 1215 
10-12-1814 

Sterringa  (Hervinga?)  Tjesse---- 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) 

9126 1043-28 
1879/1880 

Sterringa  A. verwer te Gorredijk Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 
(3) 

9134 1081-28 

14-04-1883 

Sterringa Aaldert Verver te Gorredijk; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

6835 9-D 

27-02-1824 

Sterringa Hermanus Tjesses Verwer en Glazenmaker te Gorredijk, een handgeschreven brief met zijn handtekening , onderwerp 

een request van hem om  als debitant van de ned. Loterj te mogen worden benoemd jaar 1824 (5) 

6031 86 

06-02-1818 

Sterringa---- Verdenius Thomas Alberts voorgedragen tot Deurwaarder te Leeuwarden i.p.v. de heer Sterringa jaar 1818 (1) 

8300  922/15 

16-09-1840 

Sterringa, Lijst met 34 sollicitanten voor de functie van Onderwijzer  openbare school  te Koudum,  en hunne beoordeling in de 

te les gevende vakken de familienamen zijn; Baars, Broos, Bijlsma, Cock, Dijkstra, Fekkes, Fiers, Heroma, Hoekstra, Jansen, 

Jongbloed, Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkema, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga, Smith, Snijder, Sterringa,  
v.d. Veen, Veere, Visser, Vries (diverse namen komen meerder malen voor met ander voornamen, jaar 1840 (9) 

6392 91 

06-02-1815 

Steskens Joseph---- Smynga Gerben Aukes kapitein en den 2e luitenant Groot de Pieter Heines bij de  4e  Comp.van het  6e  

Batt. Landstorm wegens hun overlijden zijn er 2 plaatsen vacant  en er wordt voorgesteld ter invulling van diverse plaatsen de 

heren Mooi Lucas Jans, Raadsveld Hendrik Arends, Terwisga van Marcus en Steskens Joseph enz. jaar 1815 (1) 

6679 363 

00-00-1818 

Steul Jan, Aukje Wiersma, betreft haar  nalatenschap, overleden 1801 in het Bosmus Gasthuis op het Groot Kerkhof te 

Leeuwarden worden in genoemd  Jan,  Tamme, Karel en Kasper Steul (2) jaar 1818 

6679 363 

00-00-1818 

Steul Karel,  Aukje Wiersma, betreft haar  nalatenschap, overleden 1801 in het Bosmus Gasthuis op het Groot Kerkhof te 

Leeuwarden worden in genoemd  Jan, Tamme,  Karel en Kasper Steul (2) jaar 1818 

6679 363 

00-00-1818 

Steul Kasper, Aukje Wiersma, betreft haar  nalatenschap, overleden 1801 in het Bosmus Gasthuis op het Groot Kerkhof te 

Leeuwarden worden in genoemd  Jan Karel en Kasper Steul (2) jaar 1818 

6679 363 

00-00-1818 

Steul Tamme, Aukje Wiersma, betreft haar  nalatenschap, overleden 1801 in het Bosmus Gasthuis op het Groot Kerkhof te 

Leeuwarden worden in genoemd  Jan Karel en Kasper Steul(2) jaar 1818 

8381 841/10-E 

26-08-1841 

Steunebrink Age Jans, 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2-v 
17-07-1839 

Steunebrink B. te Dronrijp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

8211 988-3, 25 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Steunebrink B. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 

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

(132) 

8386 949/25 
20-09-1841 

Steunebrink B. te Dronrijp, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en 

soort. Jaar 1841 (3) 



8199 729/5, 290 

Bladzijde 9-v 

17-07-1839 

Steunebrink Berend te Dronrijp 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) 

6030 7 
02-01-1818 

Steunebrink J.   .---- Romkes Johannes  President van het College van Regenten voor de  gevangenhuizen te Leeuwarden en  
Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon J., Smeding H, Feddes C. C. , Giffen van N. en Koumans Smeding P. leden van dat 

college verenigd in dev ergaderzaal  en na voorlezing van de conditieen voor de  aanbesteding van voedsel (alles met name 

genoemd) de leveranciers worden;  Feenstra H. Brood, Dijkstra R. Rundervleesch en Rundervet, Steunebrink J.  , Erwten, 
Bonen, Gerst, Meel en Doppen. Amoraal M. C. Aardappelen enz. , Zetstra R. Kool en Wortelen, Ottema T. de weduwe  Peper, 

Zout, Olie en Kaarsen. 

 Wijsma H. Baardscheren. enz.  jaar 1818 (5) 

6036 477 
07-07-1818 

Steunebrink J. ,  hij is  Borg.  Onderwerp: de aanbesteding van  levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden, met zijn 
handtekening onder het aanbestedingscontract,  jaar 1818 (4) 

5983 81 

31-01-1814 

Steunebrink J. Aanbesteding voor het leveren van  boekweitmeel, peper, zout en olie aan het huis van Arrest te Leeuwarden  zijn 

borg is Dirks N. J.   met hun beider handtekeningen, enz. enz.  jaar 1814 (4) 

6622 2048 

04-12-1813 

Steunebrink J. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Arrest en Huis 

van Justitie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, 

gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7) 

6622 2048 
04-12-1813 

Steunebrink J. 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) 

5986 238 
01-04-1814 

Steunebrink Joh’s 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) 

3576 25, 26 en 29 

27-09-1827 

Steunebrink Johannes wonende te Harlingen Trekveerschipper varende van  Harlingen op Leeuwarden, hij is zeer slordig en al 

menigmaal aan dronkenschap en andere misdrijven enz. in dit dossier zit een boekje met het Reglement voor de Trekschippers, 
tevens een ondertekende brief van hem enz. jaar 1827 (14) + (boekje 14) 

9180 42 

07-01-1915 

Steunebrink Lammert,  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 
(4) 

5983 76 

27-01-1814 

Steunenbrink J. ., 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) 

8291 728/12 
22-07-1840 

Steur D. Harlingen  Batavia Kapitein op de  Samarang (Harlingen) , jaar 1840 

6418 255-B 

01-06-1817 

Steur Egbert L. 34 is zijn volgnummer en Ureterp 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) 

6622 2123 

20-12-1813 

Steurbroek ….?---- Asbeck van G. F. Legioens Chef hij heeft een klacht over de Commissaris van Politie te Leeuwarden de heer 

Steurbroek ….? dat deze enz. jaar 1813 (3) 

6633  1430 

14-11-1814 

Steurbroek Cuenus Jacobus---- Dijk van Jan Oomkes Mr. Bakker Leeuwarden is  in qlt als Commissarie door de heren 

burgemeester alhier benoemd tot wegen en examiniseren van het brood alhier gebakken gesterkt Steurbroek Cuenus Jacobus 

Commissaris van Politie zij vonden 28 halve broden die te ligt bevonden zijn afkomstig van  Broersma Jan S. Mr. Bakker te 
Wijns enz. waarop procesverbaal enz. jaar 1814 (1) 

6101 1308 

16-12-1823 

Steurbroek G. J.  gewezen commie van Police te Leeuwarden  verzoekt en ontvangt een pensioen  (gratificatie) van 100 gulden 

enz. jaar 1823 (1) 

6622 2123 
20-12-1813 

Steurbroek Leeuwarden Commissaris van Politie te Leeuwarden 

6100 1108                           

08-11-1823    

Steurbroek Q. J. , gewezen commissaris van Politie , omdat hij niet tengevolge van ouderdom en gebreken of andere  zonder 

deszelfs toedoen  enz. enz. ziet de burgemeester van Leeuwarden geen enz. enz. jaar 1823 (2) 

6099 1015 
14-10-1823    

Steurbroek Q?. J.  Commissaris van politie te Leeuwarden Onderwerp: zijn pensioen jaar 1823 (2) 

6714 87 

24-03-1823 

Steurbroek Quirinus Jacobus Commissaris van Politie te Leeuwarden jaar 1823 

6094 433 
26-05-1823   

Steurbroek Quirinus Jacobus wonende te Leeuwarden dat hij met enige smart ontvangen heeft het besluit van Uwe Majesteit dat 
hij van zijne post als Commissaris van Policie ontslagen wordt en hij dan zonder middelen van bestaan zo voor hem als voor zijn 

beklagelijkste familie is beroofd eene vijf en zestig jarige Huisvrouw welke door verval van kragten enz. Eene dochter met drie 

kinderen en een zinneloos man voorheen Hospitaalmeester te Amsterdam en Amtwerpen en nu alhier wonende moeten deze 

allen enz. dat hij ene 30 jarige Landsdienst enz. adres bij den Heer Kassier Wicheren van P. te Leeuwarden jaar 1823 (4) 

6096 580 

01-07-1823   

Steurbroek Quirinus Jacobus. Onderwerp een teruggezonden request waarin o.a. staat dat hij te Leeuwarden heeft gewoond maar 

voor een paar dagen terug  naar Antwerpen is vertrokken  enz. enz. ,  ver der gesproken over: ter bekomeing van Pensioen, ook 

dat hij slecht van gezicht is en dat hij 30 jaren het land heeft gediend enz. enz. een bijlage is een handgeschreven brief door hem 
ondertekend. jaar 1823 (4) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctie 

26-03-1824 

Steurhaan Albert H., 262 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) 

6055 111 

15-02-1820 

Steurwald G. W. hij is gewezen predikant bij de Hersteld Lutherse Gemeente te Harlingen  en hij tot het Roomsche geloof is 

overgegaan ( het is een brief van de Kerkenraad  die aan de zijne Majesteit verzoeken enz. enz. ) jaar 1820 4) 

6056 180 

14-03-1820 

Steurwald W. G., het is ons voorgekomen dat na het vertrek van de heer  Predikant  de evangelisch Luthersche gemeente de heer 

Utberg enz. enz. jaar 1820 (3) 

9182 285/22 

07-02-1916 

Stevan Piet Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 



8161 79-4 

22-01-1839 

Stevens A. A., Arnhem is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, 

Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, 

Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte 

waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) 
dossier (8) 

8381 841/10-A 

26-08-1841 

Stevens Eliza Hendrik Johannes  Abraham Een staat van Miliciens dienende Regiment Lanciers no. 10  waarin vermeld de 

namen van soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3) 

6632 1262,  
5e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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

3698 A-24 

08-10-1828 

Stevens Jetske†, 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 

(4) 

8033  1276-13 

27-06-1838  

Stevens Johannes Christiaan, Korporaal 2e afd. Infanterie * 04-11-1810 Utrecht,  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) 

9181 1751 
06-10-1915 

Stevens Willemina,  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) 

8092 61, 544/18 

05-06-1838 

Stevenson F. Neurenberg Schipper op de Freedsom, jaar 1838 

6680 418 blz. 8 
07-10-1818  

Steyenart  J. B. te Namen, 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) 

8374 693/2 

15-07-1841 

Steyn Parve J. D.  verificateur hij wordt gemachtigd om een borgtocht onder zijn beheer te nemen  van Sandt van Nooten W. A. 

enz. enz. jaar 1841 (4) 

6671 54 blz. 20 

22-01-1818 

Stheeman A. E. te Scheemda Ouderling Classis van Winschoten wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal 

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

1818 (5) dossier (24) 

6671 54 deel 2,17 
22-01-1818 

Stheeman A. E. te Scheemda Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 19 

06-02-1824 

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

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

6709 36 deel 1  

blz. 13 

16-01-1822 

Stheeman A. E. te Scheemda, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

dossier (43) 

6709 36 deel 2  blz. 
19 

16-01-1822 

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

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

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

8211 988-3, 24 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Stibbe de Gebroeders te Kampen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

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

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

8280 526-1, 22 

22-05-1840 

Stibbe de gebroeders te Kampen 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) 

8280 526-1, 24 

22-05-1840 

Stibbe de gebroeders te Kampen uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 

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

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

8285 615-2, 12,1 

19-06-1840 

Stibbe Gebroeders te Kampen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

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

verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8285 615-2, 24 
19-06-1840 

Stibbe J. B. te Kampen 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) 

6627 669 
10-05-1814   

Stibma Tjeerd Klazes---- Ykema Y. Schout van de Gemeente Nijland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland, 
het betreft een request van de Diaconen der Hervormde gemeente te Nijland  met het daarop ingekomen antwoord van de heer 

Oneides O. (die ondertekend) Kerkvoogd van  de Hervormde gemeente te Nieuwland (Nijland)  heeft ontvangen een Erfportie 



gedesolveerd aan de Huisvrouw van Pieters IJtzen dat hij in qlt van Armvoogd gealimenteerd heeft de dochter van Ates Dirk dat 

hij noch in die zelfde qualiteit heden onderstand geeft aan Hiddes Reinder en zijn Huisgezin verder woden genoemd Stibma 

Tjeerd Klazes en Douwes Wyberen beide Huislieden te Nieuwland in qlt als Diaconen  het betreft de 4 nagelaten minderjarige 

kinderen van Durks Jan van beroep Schoenmaker en Ulbes Akke enz. jaar 1814 (3) 

6424 609 

10-12-1817 

Stiekes Hend’k Jans 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op 

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

ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4) 

9187 1644 

06-11-1918 

Stielstra Anne, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9187 1341 
06-09-1918 

Stielstra Riekele, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

(5) 

6257 438 
12-05-1815 

Stieltjes A. Wegens onderwijs  in de exercitien, wordt vermeld op een Staat der Kosten gemaakt ten dienste van den Landstorm 
in de Gemeente Anjum geduurende de jare 1814 enz. jaar 1815 (4) 

8380 822-5  

20-08-1841 

Stiemsma D----- Stiemsma K te Paessens en Stienstra D. te Morra, gaat over de waarde van een huis enz. van 7.106 guldens  met 

vermelding van Stiemsma diverse sectienummers jaar 1841 (5) 

8380 822-5  
20-08-1841 

Stiemsma K te Paessens en Stiemsma D. te Morra, gaat over de waarde van een huis enz. , van 7.106 guldens  met vermelding 
van diverse sectienummers jaar 1841 (5) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 6 

17-09-1839 

Stiemsma K. Y. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

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

8220   1137/9, 1  

06-11-1839 

Stiemsma Klaas Y. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen 

van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang 

Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17) 

6047 379 
03-06-1819 

Stiemsma U.  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 

Stiemsma U. , 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 

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

8210  958/2 211 

Bladzijde 6 
17-09-1839 

Stiemsma U. Y. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

6252 1179-84 

08-11-1813 

Stiemsma Y. U. betaald wegens ontvangen  Huishuur, hij komt voor  op de Staat der Districts Kas enz.  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) 

6641  641 

29-07-1815 

Stiemsma Y. U. Schout van de Gemeente Anjum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Rosier 

Johannes Secretaris bij de Schout die van zijne post Afstand heeft gedaan en er wordt voorgedragen Buma Teije Jan enz. jaar 

1815 (1) 

6641  648 

28-07-1815 

Stiemsma Y. U. Schout van de Gemeente Anjum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

huisvrouw van Zijlstra Eelke Herkes  te Lioessens  dat haar man in het Pest of Dolhuis te ’s Gravenhage geplaatst kan worden 

maar zij  kan zelfs de kost voor haar eigen huisgezin niet verdienen  maar de twee broeders van de zelve Heerkens Jacob Herkes 
Bakker te Uithuizen en Heerkens Reinder H. Percepteur te Woudsend zijn wel in staat enz. jaar 1815 (2) 

6642  710 

24-08-1815 

Stiemsma Y. U. Schout van de gemeente Anjum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij de 

noodige maatregelen heeft genomen ten einde te bevorderen dat de Schippers van Anjum gelijk \ook Kastelein van Oostmahorn 

geen 4 duiten meer zouden nemen enz. jaar 1815 (2) 

6647  4 

02-01-1816 

Stiemsma Y. U. Schout van de gemeente Anjum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Tuinstra 

Bruin Oenses woont te Ezumzijl en volgens zeggen geboren te Oude Bildt en in Ee op belijdenis is gedoopt en verzoekt om enz. 

jaar 1816 (1) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Stiemstra Wieger Hietses 451 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage 
Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende 

het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van 

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

6418 248-A  

 14e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Stiemstra Wigel Hietzes te Grouw 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) 

6070 424-27       

25-05-1821 

Stienhuis Tjeerd 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) 

6065 

 

902 

19-12-1820 

Stiensma A. G., Onderwerp de Grensscheiding tussen  Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant van 

Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van  Martens Sytze enz. enz. en tot 
aan het weiland van de weduwe Martens Pieter  enz. enz.  tot aan de Botmeer  ten Oosten van de Weilanden  van  Lyclama a 

Nijeholt   en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit document wordt 

getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., 
Boer de T. J.,    , Asperen van  G?,  Sjollema Klaas P.,  Koldijk M. G.,  Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820  

(3) 

6062 639 
18-09-1820 

Stiensma A. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de 
Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland  en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op den 

Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2 

6089 1194 blz. 10     

23-12-1822 

Stiensma Albert Geerts Huisman te Roordahuizum 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) 



6034 398 

30-05-1818 

Stiensma M. te Huizum 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) 

6626 487  blz. 2  
07-04-1814 

Stiensma Marten J. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum 
over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen 

enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

6028 810 

13-11-1817 

Stiensma Sjoerd Chr. 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Stiensma U. te Anjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6060 480 
06-07-1820 

Stiensma 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 424-27       

25-05-1821 

Stiensma 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Stiensta M.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

3700 5-B 
06-02-1836 

Stienstra  Bouke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4) 

6069 

 

280 

09-04-1821 

Stienstra  J. F(T?)---- Wiersma Jan Rients  en Reitsma Pieter  zij woden benoemd als Taxateur voor het huis van  Stienstra  J. 

F(T?) te Irnsum ter zake de belasting enz. enz.  jaar 1821 (2) 

8211 983/7 
Deel 1 

24-09-1839 

Stienstra (Steenstra?) S. H., 34 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)       

8285 615-2, 4-1 
19-06-1840 

Stienstra ….? 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) 

8211 988-3, 8 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Stienstra ….? te Rinsumageest, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 

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

(132) 

9187 1644 
06-11-1918 

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

8361 434/6 sectie 

B, E, F. 

04-05-1841 

Stienstra Albert G. te Rauwerd staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende de 

onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen 

voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde 
van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10) 

6078 95-12 

25-01-1822 

Stienstra Albert Geerts Huisman te Roordahuizum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 

plaats ontvang Roordahuizum  enz. enz. jaar 1822 (1) 

3622 A-8, 3 en 4 

27-12-1867 

Stienstra Albert Gerbens---- Haalstra Sikke Andries en Stienstra Albert Gerbens. Onderwerp: zij hebben de resolutie van 12 

december ontvangen enz. jaar 1867 (8) 

3622 A-7 10-18 

+29 
13-02-1863 

Stienstra Albert Gerbens ontvangt de Tollen, staat vermeld in een dossier: Pachters der Tollen langs het Kanaal van Dokkum 

naar Stroobos  er wordt  vermeld huur van het huis/herberg en de tuin, Tolgelden, Grasgewas enz. enz. jaar 1863 dossier (43) 

3622 A-10 

Stuk 1 + 2 
22-02-1873 

Stienstra Albert Gerbens te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIERDE perceel en wel de pacht van het tolhek genaamd 

Driesumer Tolhek  met als borg Sijtzama Baron Douwe Jan Vincent en Velkers Christoffel Frits ook aanwezig de voorwaarden 
van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg 

van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de 

borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873 dossier (25) 

3622 A-9    
27-12-1867 

Stienstra Albert Gerbens te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIERDE perceel en wel de pacht van het tolhek genaamd 
Driesumer Tolhek  met als borg Sijtzama Baron Douwe Jan Vincent en Andreae Daniel Hermanus ook aanwezig de 

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

den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de 
pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1867  dossier (25) 

9187 908 

06-07-1918 

Stienstra Anne Grouw Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1) 

3700 5-C 
04-02-1837 

Stienstra Bauke (Jans) , wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

3701 5-D, 1-6 
10-02-1842 

Stienstra Bauke Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) 

3701 5-D, 7-15 

10-02-1842 

Stienstra Bauke Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) 

3701 5-D 

10-02-1842 

Stienstra Bauke Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) laatste lijst 

 

3701 5-C 
06-02-1839 

Stienstra Bauke, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. 
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente 

dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 

1839 (10) 



3700 5-C 

04-02-1837 

Stienstra Bauke, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

9187 890 
04-07-1918 

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

8359 377/28, 5 

19-04-1841 

Stienstra Bouwe Sjoerds wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid 

hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland 

met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

8359 377/28, 24  

19-04-1841 

Stienstra Bouwe Sjoerds wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten 

platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met 
vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Stienstra C. 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) 

8225  1253-13, 22 

10-12-1839 

Stienstra Cornelis Clazes 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)  

9187 1644 
06-11-1918 

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

8380 822-4 

20-08-1841  

Stienstra Dirk Dirks wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van 

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

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Stienstra Dirk, 841 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) 

6395 457 
13-05-1815 

Stienstra Douwe R. te Peins 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) 

5564 36 

16-04-1903 

Stienstra Ebe Minnertsga Openbare middelen Tot vervoer van Personen, Stukken betreffende een concessie aanvraag van A. L. 

Sanders te Amsterdam tot indijking en inpoldering van een deel van de Friese Wadden , jaar 1903 

9180 1054 

05-06-1915 

Stienstra Einte,  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 890 

04-07-1918 

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

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

9182 285/29 
07-02-1916 

Stienstra Foppe Rauwerd Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

6840 36-A  

blz. 21 

22-04-1824 

Stienstra Frerik 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Stienstra G.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6867 12-02-1825 
21-A 

Stienstra Gerben Alberts te Driesum, hij is in functie gesteld als ontvanger der aangaven voor het gemeel en geslagt enz. jaar 
1825 (3) 

6082 453 

03-05-1822 

Stienstra Gerben B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6070 424-26       

25-05-1821 

Stienstra Gerben R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

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

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

6418 255-BB 

01-06-1817 

Stienstra Gerrit Liebens Piebens 395 Holwerd 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 

Stienstra Gerrit Piebes 25 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 1 
17-07-1839 

Stienstra H. J. te Huizum 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) 

6626 487  blz. 6 

07-04-1814 

Stienstra Hommer Tjeerds 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) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Stienstra IJke, 290 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit 

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

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

6631 1066-17 

02-09-1814 

Stienstra J. H. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de 

ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs 



Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog 

leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier 

(20) 

6866 02-02-1825 
16-A 

Stienstra J. 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) 

6390 19 

08-12-1814 

Stienstra J. J. 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) 

6242 56               

01-02-1814 

Stienstra J. J. hij ondertekend samen met 9 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Hallum een document 

betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz. tevens 
ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) mede  jaar 1814 (2) 

6070 424-26       

25-05-1821 

Stienstra 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) 

9181 2053     

29-11-1915 

Stienstra J. J.----- Sytsma Sieds Minnes te Hallum ,  Betreft zijn benoeming tot zetter der Rijksbelastingen ter vervulling van de 

ontstane functie wegens het vertrek van Stienstra J. J. hij  bedankt in een handgeschreven brief met zijn handtekening voor de 

functie als zetter jaar 1915 (6) 

6296 69 

03-02-1820 

Stienstra J. J. te Hallum zijn rekening wordt betaald wegens bestek maken voor de school enz.enz.: Wordt vermeld op een staat 

van gedane betalingen uit het fonds van fl. 250.= onder de 3e afdeling 3e Hoofdstuk no. 9 toegestaan enz. enz. jaar 1820 (5) 

8210  958/2 211 

Bladz. 3>> 
17-09-1839 

Stienstra J. J. 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) 

6858 10-A 

05-11-1824 

Stienstra J. M. zijn benoeming als  Schoolonderwijzer te Peins jaar 1824 (2) 

6830 7-A 
21-01-1824 

Stienstra J. te Franeker 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) 

8280 517-11, 25 

19-05-1840 

Stienstra Jan J. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in het Kantoor Deinum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

8373 662/4 

07-07-1841 

Stienstra Jan Jacobs te Beetgum doet afstand tegen betaling van zijn grond aan de weg onder Beetgum enz. jaar 1841 (1) 

9187 1644 

06-11-1918 

Stienstra Jan, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

3701 5-C 

06-02-1839 

Stienstra Jantje Baukes , wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van 

het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de 
gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. 

enz. jaar 1839 (10) 

3701 1-C, 1 
01-03-1839 

Stienstra Jantje Baukes te Barradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 
augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de 

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

dossier (8) 

3701 5-D, 7-15 

10-02-1842 

Stienstra Jantje Baukes, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 

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

ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) 

3701 5-D 
10-02-1842 

Stienstra Jantje Baukes, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) laatste lijst 

 

3700 5-C 

04-02-1837 

Stienstra Jantje Baukes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

3700 5-C 
04-02-1837 

Stienstra Jantje Baukes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

3700 5-B 

06-02-1836 

Stienstra Jantje Boukes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4) 

3698 A-23 

08-10-1828 

Stienstra Jelle Dirks, 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 

(6) 

6047 379 

03-06-1819 

Stienstra Jelle J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Stienstra Jelle 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 

Stienstra Jelle 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) 

6100  1215-11 

29-11-1823 

Stienstra Jelle Jans,  wordt voorgesteld als vervanger van Tanja Kornelis Piers Hij staat op een document van Zetters in het 

District van ontvang Deinum  en zijnde overleden , in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle 

plaatsen met zetters in Friesland (48) 

6070 424-26       
25-05-1821 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 



6034 398 

30-05-1818 

Stienstra Jelle 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) 

6100 1215-2 
29-11-1823 

Stienstra Jochem Jans ,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Hallum 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. 2        

23-12-1822 

Stienstra Jochem Jans te Hallum 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) 

8077 259/3, 222 
15-03-1838 

Stienstra Jochem Nients Burum Schippersknecht, jaar 1838 

6626 487  blz. 5  

07-04-1814 

Stienstra Jochum J. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum 

over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen 

enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

6256 371 

20-04-1815 

Stienstra Jochum Jans---- Meijer Marcus Adams , Onderwerp een brief van de fungerende Officier bij de regtbank te 

Leeuwarden de heer  Eekma J. , dat hij van mening is dat voornoemde  in regten berekkelijk de aangifte van het Twente Rier 

inplaats van een Koe te ageren enz. enz.  en dat hij van mening is dat tegen de gecalangeerden geene actie behoort te worden 
geïnstitueerd deze bestaan  hierin dat blijken attestatie afgegeven door: Koopmans Marten , Stienstra Jochum Jans,  Bouma 

Geele, de z.g.n. Twenter Rier van de geboorte af tot aflevering aan  Meijer Marcus Adams door den laatste enz. enz.  en deze 

attestatie afgegeven door Jans Haring en Bootsma Sijne R.  enz. enz,  jaar 1815 (3) 

6385 142 

06-07-1814 

Stienstra Jochum Jans te Hallum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den 

Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) 

6078 95-2 

25-01-1822 

Stienstra Jochum Jans te Hallum, Hij verklaard in een document zijn functie als zetter der  belastingen over 1822 te zullen 

continueren in genoemde plaats, enz. enz. jaar 1822 (2) 

6406 175-1+4-5 

09-04-1816 

Stienstra Joh’s staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats 

ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 
door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

3698 A-23 

08-10-1828 

Stienstra Johannes Dirks, 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 

(6) 

6864 26/1-C, 28 

07-01-1825 

Stienstra Johannes Jacobs   te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & 

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

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Stienstra Johannes Jacobs te Leeuwarderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de 

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

9183 922 

06-06-1916 

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

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

6424 609 
10-12-1817 

Stienstra Klaas 18 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) 

9185 1612 

05-12 1917 

Stienstra Klaas, 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 1612 
05-12-1917 

Stienstra Kornelis, 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 4 

17-07-1839 

Stienstra L. A. te Westergeest is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

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

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Stienstra Leeneart Gabes 103 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van 

hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten 

gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot 
stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 13-v 

17-07-1839 

Stienstra Lieuwe Annes te Westergeest 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) 

9180 264 

06-02-1915 

Stienstra Lieuwe,  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) 

6047 379 

03-06-1819 

Stienstra M.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6060 480 

06-07-1820 

Stienstra M. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

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

6082 453 

03-05-1822 

Stienstra Marten B, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6070 424-26       
25-05-1821 

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

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

9187 1909-2 
31-12-1918 

Stienstra N. ----- Kamer van Koophandel en Fabrieken  Franeker, Barradeel en Menaldumadeel de samenstelling der kamer; 
Koopmans R.,  Fontein D  ,   Schoot v.d. Johan,  Burggraaf J.  Lettinga A. ,  Oberman H. F.,  Plat J.,  Boomsma G. L., Veeman 

R. M.,  Stienstra N. jaar 1918( 2) 

9182 285/12 

07-02-1916 

Stienstra Nicolaas Franeker Inspecteur van Politie Met Signalement, jaar 1916 

8379 793-4 

13-08-1841 

Stienstra O.  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) 



8280 517-11, 23 

19-05-1840 

Stienstra P. D.  wordt vermeld als patent/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 Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale 

dossier met ca. 1000 namen (69) 

8361 434-6 sectie 

A. 

04-05-1841 

Stienstra Pier Alberts te Roordahuizum staat vermeld op een lijst met 39 namen van Grondeigenaren langs de weg in de 

Grietenij van  Idaarderadeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de 

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

3700 5-C 

04-02-1837 

Stienstra Pietertje Baukes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

3700 5-C 

04-02-1837 

Stienstra Pietertje Baukes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel 

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 (13) 

3700 5-B 

06-02-1836 

Stienstra Pietertje Boukes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4) 

6872 05-04-1825 

51-C 

Stienstra S. B. ---- 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) 

6844 31-A 

10-06-1824 

Stienstra S.----- Visser & zoon B. Zeehandelaar te Harlingen onderwerp aanvoer van een scheepslading zout jaar 1824 (8) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Stienstra Sjoerd Bouwes, 789 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) 

6253 44 
13-01-1815 

Stienstra Sybren Alberts, Staat vermeld in de staat wegens hetgeen volgens ingekomen rekeningen wegens geleverde goederen  
betaald moet worden op het onderhoud van de toren Nr. 30 van de staat van de Gemeente Joure over 1814 enz. enz. jaar 1815 (2 

9134 1081-7 

26-04-1883 

Stienstra Sybren te Bolsward ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

9126 1043-7 
1879/1880 

Stienstra Sybren te Bolsward Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

6068 

 

235 

24-03-1821 

Stienstra T. T.  te Sneek, hij beklaagd zig wegens een onevenredige aanslag van de Personele en Mobilaire belastingen enz. enz. 

jaar 1821 (1) 

8381 841/10-F 
26-08-1841 

Stienstra Thomas Meintes, Een staat van Miliciens dienende  in de Divisie Ponteniers,  waarin vermeld de namen van soldaten 
die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3) 

6424 609 

10-12-1817 

Stienstra Tjeerd H. 39 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de 

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

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

3701 5-C 

06-02-1839 

Stienstra Trientje (Trijntje)  Baukes , wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de 

termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner 
verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor 

opzending enz. enz. jaar 1839 (10) 

3701 1-C, 1 
01-03-1839 

Stienstra Trientje (Trijntje)  Baukes te Barradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. 
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente 

dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 

1839 (5) dossier (8) 

3701 5-D, 
10-02-1842 

Stienstra Trijntje Bauke  , wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) laatste lijst 

3701 5-D, 1-6 
10-02-1842 

Stienstra Trijntje Baukes, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 

ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) 

3700 5-C 

04-02-1837 

Stienstra Trijntje Baukes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

3700 5-C 

04-02-1837 

Stienstra Trijntje Baukes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13) 

3700 5-B 

06-02-1836 

Stienstra Trijntje Boukes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4) 

8280 526-1, 21 
22-05-1840 

Stienstra W. te Kollumerland en Nieuwkruisland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een 
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van 

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

9180 823 

05-05-1915 

Stienstra Y----- Venema W. En Hoekstra W. En Stienstra Y alle drie hulpbrugwachter en veldwachter enz. enz.  jaar 1915 (1) 

8197 688-8 
06-07-1839 

Stientra Douwe te Leeuwarden het betreft zijn geroyeerd request houdende verzoek als plaatsvervanger bij de Militie hij heeft de 
ouderdaom van 40 jaar enz. jaar 1839 (3) 

8021 1020-19 

09-08-1837 

Stier Johan Christiaan 21-08-1812 Mergenthem , 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 schip de vier gebroeders in 1834 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) 



6046 357 

24-05-1819 

Stierman Ade Beurs---- 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 2-A 

11-10-1824 

Stiersma  J. M. zijn aanstelling als onderwijzer te Peins, wordt ook in genoemd de Districts Schoolopziener Bruining A. te 

Pietersbierum jaar 1824 (3) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6870 17-03-1825 

20-D  

blz. 11 

Stierum van ….? (Grave) 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) 

6070 424-25       
25-05-1821 

Stierum van ….? 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  1114 

1e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Stierum van ….? hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen 

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

6631  1114 
2e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Stierum van de Freule 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)  

8228 1315-22 

09-10-1839 

Stigge Hendrik Jacob , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 30-06-1815 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) 

6394 257 
31-03-1815 

Stij…..? Popke Heines hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Schout van de Gemeente Balk 
ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, 

Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin 

ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle 
bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker 

wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6654  372 blz. 5 
09-08-1816 

Stijkel Rieuwert H. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van 
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. 

(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden 

van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) 
dossier (11) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Stijl Arie 131 is zijn volgnummer en Maassluis 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) 

8224 1216-14, 3 
29-11-1839 

Stijoef Jan,  31is 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) 

6626 487  blz. 3  

07-04-1814 

Stikkersma Dirk Ballings 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) 

9185 1156 
05-09-1917 

Stiksma A. te Kooten een handgeschreven brief met zijn handtekening   verzoekt vergunning tot het verharden van een uitweg 
op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Kooten met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met 

de toestemming en de voorwaarden jaar  1917 (10) 



9126 1761 

04-12-1879 

Stiksma B. waarnemend Secretaris Waterschap Yzermieden----- Kuipers W. L. Voorzitter Waterschap Yzermieden in een 

handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij  om een dam in de sloot mag leggen  , tevens de toegestane vergunning 

jaar 1879 (7) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 12-v 

17-07-1839 

Stiksma Klaus Hendr’k te Buitenpost 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) 

8361 42-18 

01-05-1841 

Stil Geesjen * Kampen staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats 

van de voorgevallen veranderingen onder de Meisjes  in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, 
voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot de enz. 

afgetrokken en te moeten gevoegd worden enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden 

enz. jaar 1841 (5) 

9182 284 

09-02-1916 

Stilma 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 1916 (3) 

8257  77/4, 5 
22-01-1840 

Stilma K. M. het betreft de bepleiting voor de Regtbank te Sneek wegens vervolging in regte bij vroegere beschikkingen enz. 
jaar 1840 (4) 

9184 447 

10-04-1917 

Stilma Willem Amsterdam Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland , jaar 1917 (1) 

9188 358 
21-03-1919 

Stilma Willem SneekSolliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Nijland met persoonsgegevens (1) 

9187 890 

04-07-1918 

Stimmes Johana gehuwd met Haan de J. , komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven 

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

enz., jaar 1918 (5) 

6389 98 

19-11-1814 

Stind ? Sipke Hendriks ---- 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) 

6648 56 
09-02-1816 

Stinne Johannes Uilkes---- Spoelstra B Soll: ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat Stinne 
Johannes Uilkes met eerbied te kennen geeft dat hij als Doopsgezind Leeraar te Hallum een som van een jaarlijks tractement 

enz. jaar 1816 (3) 

6626 487  blz. 10 
07-04-1814 

Stinne Johannes Uilkes 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) 

8259 94/11, 144 

28-01-1840 

Stins Eelke Alderts * 12-04-1819  Matroos op de Kenau  Hasselaar 

6830 18-A blz. 6 

21-01-1824 

Stins S. H. te Warns,wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of 

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

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

6089 1194 blz. 35        

23-12-1822 

Stinsra 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) 

6416 169 
29-04-1817 

Stinsta Johannes---- 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) 

6251 1061 

07-09 -1814 

Stinstra  G. de weduwe, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten 

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

8382 870/12 

03-09-1841 

Stinstra A.  Benoemd als ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw jaar 1841 (4) 

6386 90 

13-08-1814 

Stinstra A. ---- Scheltema Evert Nicolaas hij is benoemd door de mannen van de schutterij tot 2e Luitenant en de Capitein heeft 

benoemd Ens S. tot Sergeant Majoor, Hanenburg T. en Hannema L. tot Sergeanten en Kienneé Frans tot Fourier en tot 

Corporaals Jouwersma A., Bos Joh’s., Jellema D. en Lolcama P. verder is het plaatselijk bestuur de Capitein Bogtstra J., Stinstra 
A. 1e Luitenant, Scheltema P. 2e Luitenant, Ens J. Sergeant, Broersma A. Sergeant, Harcama J. Corporaal, Haas de G. Schutter, 

Wijbenga S. Auditeur, Strik W. secretaris enz. jaar 1814 (3) 

8379 801-2 

16-08-1841 

Stinstra A. (Andries) Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Franeker een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Eisma (Eijsma) Dirk die is opgezonden naar het Bedelaars Etablisement aan de 

Ommerschans enz. jaar 1841 (4) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Franeker 

Stinstra A. Burgemeester van de Stad Franeker  ondertekend in de maand Juli 1841 >>>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) 

6019 81 blz.  

47 t-m 51 

05-02-1817 

Stinstra A.---- Swildens J. H. Professor gaat over een inventaris van zijn nalatenschap waarin genoemd  de erfgenamen Talsma 

Aafje Seijes, Lotze J. A., Wassenberg H. van beroep Advocaat uit naam van de Boekverkoper Elive ….? te Amsterdam mede 

door de Advocaat Stinstra A. uit naam van Talsma Aafje Seyes, zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; 
Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, 

Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met 
Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt 

beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve 

boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48) 

6383 86      
23-04-1814 

Stinstra A. 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) 

6409 334 
23-09-1816 

Stinstra Andries ---- Banga J. (Jelle) President Burgemeester van  Franeker  ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Schultz H. Commies bij de Divisie en het inleveren van kanonnen, Sabels 



enz. ook vermeld Kooi  v.d. W. B. , Westerdijk G. , Poort Bouwe, Wijteman S., Vries de D., Stinstra Andries ook ondertekend  

IJpeij H.  als Secretaris Generaal bij de Prefektuur enz. jaar 1816 (7) 

6394 339 

17-04-1815 

Stinstra Andries 1e 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 

Stinstra Andries 1e 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) 

6402 

 

922-1+3 

09-12-1815 

Stinstra Andries 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) 

6396 619C 

23-06-1815 

Stinstra Andries 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) 

6290 711 

09-01-1818 

Stinstra Andries ----Wassenbergh Hieronijmus hij heeft op 22-11-1817  bij geschrift zijn post als Gemeente Ontvanger van 

Franeker  neergelegd en desselfs plaats wordt ingevuld door de heer Stinstra Andries Openbaar Notaris te Franeker en die de 

administratie van zijn voorganger over 1817 heeft overgenomen enz. jaar 1818 (5) 

8285 615-2, 15 

19-06-1840 

Stinstra---- Bakker zegge Stinstra….? 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) 

6243 191-5 
06-03-1814 

Stinstra D. G. 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) 

6390 39 

20-09-1814 

Stinstra Douwe Jochums 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) 

6243 191-1 
06-03-1814 

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

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

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

6034 398 

30-05-1818 

Stinstra G. S. 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Stinstra Gooitje, 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 

Stinstra Gooitze te Almenum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 

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

6047 379 

03-06-1819 

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

1819 (3) 

8377 759/15 
04-08-1841 

Stinstra J 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) 

6098 933 

27-09-1823    

Stinstra J. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten  van de regtbanken en Vredegeregten enz.  met 

vermelding van woonplaats,  functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14) 

6060 480 
06-07-1820 

Stinstra 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) 

6869 03-03-1825 

6-A blad 3 

Stinstra J. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van 

de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document 
met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6) 

6865 19-A 

20-01-1825 

Stinstra J. 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) 

8361 434-4 

03-05-1841 

Stinstra J. Mr. en mevrouw Medendorp geboren Cats het betreft een Onteigening en de meerdere kosten verbonden aan eene 

Perceels gewijze uitvoering in den tijd enz. jaar 1841 (3) 

6871 21-03-1825 

15-A 

Stinstra J. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland 

op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer 

op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8 

8210  958/2 211 

Bladz.  9 

17-09-1839 

Stinstra J. T. te Foudgum vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen 

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

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

6071 457 
04-06-1821 

Stinstra Jan Tomas---- Bierma H. I. (Hessel Idses)Assessor van Westdongeradeel  Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor 
een onderwijzer  te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van  Brantgum enz. 

enz.  getekend door  en commissarissen Stinstra Jan Tomas,  Hiemstra G. F? ,  Jong de J. B. , Bergmans  J. J. ,  Bosch P. D.  
Mellema Hoite Jacobs,  Bijlstra G. G.  Meinema J. K., Wouda J. G. D.  , Jong de F. A. ,  Braaksma  Sjoerd,  Popke Jacob  

Sjoerds en de secretaris Klaassesz Jan.   jaar 1821 (4) 

6038 699 

21-09-1818 

Stinstra Joannes---- Drabbe Jan Vriemoet, 48 jaren, Hij is candidaat voor de post van  Plaatsvervanger van den Vrederechter te 

Franeker wegens de benoeming van Stinstra Joannes tot griffier aldaar (met meerder gegevens van hem) jaar 1818 (2) 

6078 95-37 

25-01-1822 

Stinstra Joannes 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 

Stinstra Joannes, 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 

Stinstra Joh’ 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Stinstra Joh’ 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) 

6033 293 
23-04-1818 

Stinstra Johannes  ---- Veen van der Johannes beedigd als Vrederechter  te Leeuwarden en en Stinstra Johannes  beedigd als 
Griffier van het Vredegerecht te Franeker jaar 1818 (2) 

6025 559 

22-08-1817 

Stinstra Johannes  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) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6081 366 

11-04-1822 

Stinstra Johannes , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het Kanton 

Franeker, arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4) 

6009 192 en 200 
22-03-1816 

Stinstra Johannes en Strik Wilhelmus worden plaatsvervanger in het vredegerecht te Leeuwarden i.p.v. Crane de J. W. die 
bedankt heeft en Fontein A. die benoemd is tot Vrederechter jaar 1816  (5) 

6066 53-B 

23-01-1821 

Stinstra Johannes Hij komt voor  op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn 

Tractement  Jaar 1821 (3) 

6060 494-B 

12-07-1820 

Stinstra Johannes Hij komt voor Jaar 1820 (4)op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 

zijn Tractement  Jaar 1820 (4) 

6042 44-A 

20-01-1819 

Stinstra Johannes 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 

Stinstra Johannes Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn 
Tractement  Jaar 1820 (4) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Stinstra Johannes 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 

Stinstra Johannes 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 

Stinstra Johannes 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) 

6865 10-1A 
14-01-1825 

Stinstra Johannes Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn 
Tractement  over het 1e kwartaal   Jaar 1825 (4) 

6049 548 

07-08-1819 

Stinstra Johannes 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) 

6034 369 
20-05-1818 

Stinstra Johannes---- Romar Petrus Johannes 37 jaar , jaar hij wordt voorgedragen tot de post van plaatsvervanger bij  het 
Vredegerecht te Franeker i.p.v. Stinstra Johannes die tot Griffier van gemeld vredegerecht benoemd  is, jaar 1818 (2) 

6031 93 

10-02-1818 

Stinstra Johannes---- Strik Wilhelmus bedankt als griffier bij het  Vredegeregt te Franeker de volgende personen zijn candidaat 

voor de functie ; Stinstra Johannes 28 jaar, Klas van der Willem 65 jaar  en Swart de Isaac 52 jaar jaar 1818 (2) 

6031 94 

10-02-1818 

Stinstra Johannes---- Strik Wilhelmus bedankt als griffier bij het  Vredegeregt te Franeker de volgende personen zijn candidaat 

voor de functie ; Stinstra Johannes 28 jaar, Klas van der Willem 65 jaar en Swart de Isaac 52 jaar , jaar 1818 (3) 

6036 493-C 

 13-07-1818 

Stinstra Johannes te Franeker Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn functie en 

de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4) 

6045 238 

13-04-1819 

Stinstra Johannes te Franeker,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en 

zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6054 34-C  

12-01-1820 

Stinstra Johannes te Franeker, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met 

zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4) 

6084 649 

09-07-1822 

Stinstra Johannes te Franeker, 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) 

6087 950 

15-10-1822 

Stinstra Johannes wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks 
om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij 

verdiende. Jaar 1822 (5) 

6839 4-A blz. 2 
06-04-1824 

Stinstra Johannes wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der 
regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  

jaar 1824 

6033 263-c 

15-04-1818 

Stinstra Johannes,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 (4) 

6102 43-B 

12-01-1824 

Stinstra Johannes,  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 

Stinstra Johannes, 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)   

6096 609 
07-07-1823 

Stinstra Johannes, 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 

Stinstra Johannes, 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)   

6039 771-c 
16-10-1818 

Stinstra Johannes, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het 
4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4) 

6093 299 

11-04-1823 

Stinstra Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat2e 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)   

6024 468 Stinstra Johannis 27 jaar, hij is candidaat tot vervulling van de post van Griffier bij het Vredegerecht enz. jaar 1817 (3) 



18-07-1817 

6047 379 

03-06-1819 

Stinstra Johans  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 

Stinstra Johs. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 

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

6034 398 

30-05-1818 

Stinstra M. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6383 86      
23-04-1814 

Stinstra 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Stinstra P. te Tjum hij staat in een docum 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)ent, 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 98-21 

09-02-1816 

Stinstra P. voor hem is op de waag te Franeker Boter gewogen op 19-10-1815 waar voor ten behoeve van de Keurmeesters den 

Botervaten van ieder vierendeel enz. jaar 1816 (1) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6070 424-27       

25-05-1821 

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

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

6669 415-c 

21-10-1817 

Stinstra Pieter 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) 

6646  957 lijst 3 

20-12-1815 

Stinstra Pieter wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-

Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van 

Franeker enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-i      
05-01-1816 

Stinstra Pieter wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-
Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van 

Franeker enz. jaar 1816 (4) 

6060 480 
06-07-1820 

Stinstra Pieter, 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 1078-5 

29-10-1840 

Stinstra S. ordt 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) 

6834 1-A 

13-02-1824 

Stinstra S. Schipper te Harlingen een request verzoekende een nieuwe Zeebrief voor het Schip op de Jonge Sikke door 

verandering van Kapitein IJzenbeek T. K. de nieuwe Kapitein is Visser Pieter Aukes, jaar 1824 (3) 

8356 328/27-3 
03-04-1841 

Stinstra 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) 

6838 4-A 
26-03-1824 

Stinstra Simon te Harlingen verzoekt restutitie van betaalde gelden onderwerp hret schip de Concordia met als Kapitein Dijk J. J. 
(5) jaar 1824 

8380 833-2 

24-08-1841 
Harlingen 

Stinstra te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Harlingen in de maand Juli 1841 

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

(3) Gehele provincie (122) 

6049 547 

07-08-1819 

Stinstra Tjitse J.----- Albada van Bruins  Lieuwes provicioneele onderwijzer te Oud Bildzijl  aangesteld na een examen in de 

openbare school aldaar, onder het document staan de namen van Huber J. L., Jong de R. T. als Grietman en Assessor van het 
Bildt en als Gecommitteerden uit de Ingezetenen van het Dorp Vrouwen Parochie Schuiling R., Noord van L. P., Stinstra Tjitse 

J. en Polstra J. T. jaar 1819 (1) 

6244 314 
14-04-1814 

Stinstra Tjitse P. 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) 

8285 615-2, 15 
19-06-1840 

Stinstra….? 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) 

6407 198-1+8-9 
04-05-1816 

Stint Jan Hendriks 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) 

6864 51-D 
05-01-1825 

Stipriaan Luiscius van A. Medecine Docter te Delft, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.  jaar 
1825 (2) 

6713 1 

00-00-1823 

Stipriaan van A. Med. Doctor te Delft, 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) 

8359 377/28, 5 

19-04-1841 

Stirum Louis Gaspoord Adrien Grave van Limburg 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) 



6864 26/1-C, 4  

07-01-1825 

Stirum Onne Graven van Limburg (Luitenant) te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der 

benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse 

manschappen, jaar 1825 (4) 

6379 82 
19-01-1814 

Stirum van Otto (Graave) Generaal commanderende het 8e Territoriaale Militaire Devisie te Groningen in dato dezer den 17e  
aan sw Colonel Sytzama van …. ? van het 2e regiment aangeworven Dragonders Commandant der Cavalerie in Vriesland  enhet 

commando is overgedragen  aan Beekkerk Haye enz. enz. getekend door Asbeck van G. F.  jaar 1814 (2) 

6830 18-A blz. 40 

21-01-1824 

Sto.k Antoon te Oosterzee wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

8212 996/8, 227 
28-09-1839 

Stobbe H. Terschelling Scheeps Commissionaris  

8257  69/20, 1 

nr. 113 
20-01-1840 

Stobbe Haaije hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 

Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of 

Vrouw en/ of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

9187 1114 

07-08-1918 

Stobbe Harmen Thijmens, 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) 

6643  753,4e blz 

kolommen 
11-09-1815 

Stobbe Hendrik Tiemens 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) 

9187 1114 

07-08-1918 

Stobbe Jan Thijmens, 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) 

3578 34 

22-02-1841 

Stobbe Leendert Schipper---- Blom Heertje, Ree Tjebbe,  Stobbe Leendert,  Weever Kornelis Schippers  varende van 

Terschelling op Harlingen, Onderwerp: Z. M. Kanonneerboten  liggende te Terschelling zig niet kunnen beklagen enz. jaar 1841 

(1) 

8257  69/20, 1 
nummer 30 

20-01-1840 

Stobbe T. 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) 

9183 1198 

05-08-1916 

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

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

6070 424-25       

25-05-1821 

Stobel J. G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6424 609 

10-12-1817 

Stock A. H. 7 is zijn volgnummer in de de Gemeente Idaarderadeel bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat 

van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3) 

6718 250 
00-00-1823 

 

Stocker ,Christiaan., Landbouw,  Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823  tot de 
najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet  J.J.,  Feenstra  Thijs, Beucker D.H., 

Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H.,  Boelens A.A. van,  Berghof L.W., Koumans Smeding P., 

Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E.,  Hylarides W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker 
Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P.,  Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe Kingma J. M. van.,  

Woudsma Fake Hendriks.,  Feenstra  Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,  Greuve J. K. de,  Pas, E.  jaar 

1823 (47) 

6101 1338 
23-12-1823 

Stocker ….? Smid 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) 

8351 204/13 
00-00-1841 

Stocker B. G. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen 
informatie jaar 1841 (3) ( dossier 9) 

6413 17-19+21 

31-12-1816 

16-01-1817 

Stocker C.  Corporaal staat vermeld met  bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon 

Vriesche Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij 

verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording  over de ontvangen Soldijen  en declaraties ten behoeve 
van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de rekening en 

verantwoording aan enz. jaar 1817  (11) dossier (19) 

6385 91 
21-07-1814 

Stocker C.  leverancier van een Paard aan de Gemeente voor de artillerie tot nu toe heeft hij de som van 400 franken niet 
ontvangen en hij enz. enz. jaar 1814 (1) 

5991 723 

15-09-1814 

Stocker C.---- Fontein Dirk, Twijnstra Jan Jacobs, Fontein Pieter, een handgescreven brief met hun handtekeningen, leden der 

commissie van Landbouw te Friesland geass, door de Keurmeesters van Dekhengsten Stocker C. ter voldoening van het besluit 

enz. enz. jaar 1814 (3) 

5998 328 

07-04-1815 

Stocker Christiaan , gewezen Piqueur, die zig in zijn reques voordoet als gewezen Paarden Doctor en als bekwaam Veearts en 

hij dus een examen zal moeten doen enz. jaar 1815 (1) 

5997 286 
27-03-1815 

Stocker Christiaan oud Domesticq van wijlen zijne hoogheid Waldek van Rinu Louis, Commandant Regiment Cavallarie Oranje 
Vriesland hij is aangesteld in 1792 enz. enz. jaar 1815 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Stocker Daniel Christiaan, 557 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

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

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

6394 356 

22-04-1815 

Stocker J. D. C. 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) 



6397 662 

13-07-1815 

Stocker J. D. C. 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) 

6395 399 

29-04-1815 

Stocker J?. C. 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) 

8377 763/7 

05-08-1841 

Stocker K. E. Betaling wegens zijn leverantie van Vlas aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2) 

8224 1241/11 
06-12-1839 

Stocker K. E. wordt vermeld in een staat geleidende processen verbaal wegens ontvangsten van Grondstoffen met vermelding 
van wat er geleverd wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Jaar 1839 (4) 

8383 878-3 

06-091841 

Stocker K. E., Spinklossen door hem geleverd in de maand Augustus 1841, komt voor als lewverancier van grondstoffen  voor 

de fabriek van het gevangeniswezen te Leeuwarden jaar 1841 (2) 

3663 129, 130 
18-03-1852 

Stockfletz Herman hij is de  Commander op het schip de Spitsbergen jaar 1852 (3) 

9184 27 

08-01-1917 

Stockle Emilie Ida vrouw van Tromp H. J. , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van 
bestemming,  , jaar 1917 (4) 

9180 420 

05-03-1915 

Stockmann Aloysius Egidius,  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) 

9190 588 + 614 
07-05-1920 

Stockmann C. G----- Boer de J. J. wonende Singel , een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij   bedankt als  lid 
van het college van zetters der belastingen wegens vertrek naar Apeldoorn,  en de benoeming van Stockmann C. G. jaar 1920 (4)    

9180 420 

05-03-1915 

Stockmann Egidius Anton,  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) 

6424 607 
11-12-1817 

Stoel van der Johannes * 20-01-1787 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 oktober 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes 

van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun 
functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 

(3) 

5674 78 

04-08-1910 

Stoel W. F. jr.  eigenaar van de Firma W. F. Stoel & Zoon te Alkmaar, (Afd. Scheepsbouw en IJzerconstructies) Hoofdkantoor 

Luttik Oudorp no. 31 en de Scheepswerf  “Nicolaas Witsen” no. 44 , verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende 
brief (met gedrukt briefhoofd)   vergunning voor om te mogen varen in de provinciale wateren  met het schip de “Olga”  tevens 

een handgeschreven en door hem ondertekende brief van Kapteyn Albertus te Zurich (Zwitserland) domicilie kiezende bij 

voornoemde firma enz. aanwezig een Rijkstelegram enz. enz. jaar 1910 (11) 

6021 218 

10-04-1817 

Stoelendraaijer E. te Willemstad Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) 

totale lijst (22) 

8280  517-11, 45  
19-05-1840 

Stoeltje A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van 
den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende 

de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 

1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8280  517-11, 46  
19-05-1840 

Stoeltje G. te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge 
missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting 

toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over 

den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6868 25-02-1825 

18-C 

Stoeltje Volkert Pieters te Amsterdam. Onderwerp: het doen toekomen van een certificaat jaar 1825 (1) 

6393 134 

28-02-1815 

Stoelwinder Brand Hendriks Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits 

en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

9187 735 

07-06-1918 

Stoelwinder Frederik, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale 

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

(5) 

6632  
 

  

1215 
26-09-1814 

Stoelwinder Jan Jr. hij is als jongeling op weg gevonden  in de Gemeente Heerenveen zich noemende Jan wiens vader volgens 
zijn opgave moeste heten Stoelwinder Jan woonachtig te Westeinde  en dat de toestand van gemelde jongeling zoodanig was dat 

ik (de Schout van Heerenveen) voor het leven en onderhoud enz. jaar 1814 (2) 

6632  

 

  

1215 

26-09-1814 

Stoelwinder Jan Sr---- Stoelwinder Jan Jr. hij is als jongeling op weg gevonden  in de Gemeente Heerenveen zich noemende Jan 

wiens vader volgens zijn opgave moeste heten Stoelwinder Jan woonachtig te Westeinde  en dat de toestand van gemelde 

jongeling zoodanig was dat ik (de Schout van Heerenveen) voor het levenb en onderhoud enz. jaar 1814 (2) 

6632 1258 

10-10-1814 

Stoelwinder Jan---- Wiersma Y. S.  Schout van de Gemeente Veenwouden ondertekend een document betreffende de 

verblijfplaats van Stoelwinder Jan de Schout is geïnformeerd dat hij zigi n het Groningerland ophoud en hij waarschijnlijk de 
vader van de gevonden jongeling is enz. jaar 1814 (1) 

9187 1644 

06-11-1918 

Stoelwinder Pieter, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9182 285/31 
07-02-1916 

Stoelwinder Wieger Nieuwehorne Nachtwacht Met Signalement, jaar 1916 

6631  1114 

7e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Stoelzetster Jeltje 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) 

8214  1027/16 
bl. 3 nr. 459 

07-10-1839 

Stoenebrink W. H. 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) 



7977 158-6, 22 

14-02-1837 

Stoet Frederik, Leeuwarden, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen 

in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en 

Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Stoet Hendrik, 929 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) 

6062 637 

16-09-1820 

Stoet T. K.  een handgeschreven brief met zijn handtekening met als onderwerp  het onderhoud van het kanaal  van Dokkum 

naar Stroobos enz. jaar 1820 (2) 

6036 479 
07-07-1818 

Stoet tot Westerholt---- Lubbers Hoege Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  
De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Vollenhove  der Domeinen  Stoet tot Westerholt ,  jaar  1818 (3) 

7973 227, 69/16 

20-01-1837 

Stoetjer Abraham Harms Schipper op een Tjalkschip, jaar 1837 

6087 1005 
28-10-1822 

Stoets H. aannemer van beroep , betreft certificaat van betaling van fl. 512.90 voor gedane reparatien aan  het 
Gouvenementshuis te Leeuwarden enz. enz. wordt ook in genoemd mevr. Sminia in het belendende huis i.v.m. het stenen riool 

enz. enz.  jaar 1822 (2) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Stoets Willem, 351 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 
Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 

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

1521 namen (135) 

8373 674/25 
10-07-1841 

Stoett Frederik, .---- Jaarsma H. J. , Jaarsma J.D.,  Kat Age A., Stoett Frederik, Toutenburg C. IJ. , zij zijn aangesteld als 
opzigters bij de aanleg van wegen en bruggen en worden genoemd in een declaratie jaar 1841 (2) 

6016 698 

15-11-1816 

Stoett H. te Leeuwarden een ontvangstbericht betreffende een Ordonnantie enz. jaar 1816 (1) 

7977 158-6, 22 
14-02-1837 

Stoett Willem , Leeuwarden, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen 
in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en 

Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4) 

5997 307 

31-03-1815 

Stofers Anna  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 285 

6870 17-03-1825 
2-A 

Stoffels ….?  en Klaproth ….? Gestationeerd te St. Jacobie Parochie Beide commiesen die een lijst moeten formeren van de 
Accijnsing der tarwe en Rogge door elken Bakker met name With de Fokke H.  en de Molenaar Koning Marten W. dier gelijke 

praktijken accijnsontduiking enz. enz. jaar 1825 (5) 

5999 475 
19-05-1815 

Stoffels ….? de weduwe---- Zijlstra D. F. de weduwe, ., is belastingschuldige maar heeft zig beklaagd wegens te hoge aanslag en 
dat zij een hertaxatie wil door hen aangestelde  Taxateur Zijtsma Tjeerd Johannes,  enz. enz. jaar 1815 (1) 

6026 652 

23-09-1817 

Stoffels Anne 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) 

6380 1 

31-01-1814 

Stoffels B. 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) 

6406 175- 

1+10-11 
09-04-1816 

Stoffels Berend staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats 

ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de 
Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 

door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Stoffels Berend, 335 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) 

6389 4 
28-10-1814 

Stoffels Cornelis Schaf, ---- 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Stoffels Eelke 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) 

5667 10, 8  

00-00-1880 

Stoffels H.- 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) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Stoffels Heinrich * 25-02-1798 Hansleij bij Coblents;   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) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

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

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



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

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

8308 1083-9 

02-11-1840 

Stoffels Jan geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief dat  hij Aspirant Notaris en Secretarie 

van den Polder van het Workumer Nieuwland wonende te Workum, dat door het overlijden van Hoekstra Wytse Keimpes in 
leven Notaris vaagt hij om benoemd te mogen worden in dien opengavallen post enz. jaar 1840 (5) 

8350 175/27-5 

21-02-1841 

Stoffels Jan van beroep Candidaat Notaris te Workum is Secretaris wordt vermeld als als lid van het Dijkbestuur in een 

document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur 

Workumer Nieuwland bestaat uit enz.  jaar 1841 (8) 

6261 878-3 

11-08-1815 

Stoffels Jan, 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) 

8351 299/14 
00-00-1841 

Stoffels Jan, secretaris bij het Dijkbestuur , Stemming 1839 wegens de gewone vacaturen op 30-09-1839 van Zeven leden. 
Moninative staat van personen, welke de vereischten bezitten, om tot Kiezers te kunnen worden benoemd in de Gemeente 

Workum (incl. lijst met 108 stemgerechtigden)  (11) jaar 1841 

6058 386 
29-05-1820 

Stoffels L. L. , 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) 

6868 16-02-1825 

22-A 

Stoffels L. L. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten 

dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4) 

6045 285-b 
26-04-1819 

Stoffels L. L. 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) 

6070 414 

22-05-1821 

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

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

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Stoffels Nicolaas 58 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) 

8280 517-11, 13 

19-05-1840 

Stoffels R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Kantoor Dockum in de  Gemeente Dockum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 

1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6009 192 

22-03-1816 

Stoffels S---- Berg van den Haring, Jong de Fekke Fekkes en Berg van den Haring worden plaatsvervanger in het vredegerecht 

te Hindelopen  i.p.v.  Stoffels S (wijlen) en Heyes J. jaar 1816 (4) 

6258 630-41 

17-04-1815 

Stoffels S.  Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum   ontvangt   wegens de Boterwaag  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) 

6010 255 

20-04-1816 

Stoffels S. en Heyes Jelle door hun overlijden zijn in hun plaats benoemd als Plaatsvervangers van de Vrederegter te Hindelopen 

de heeren Jong de Fekke Fekkes en Berg van den Haring 

6628 817 
31-05-1814 

Stoffels S. hij ondertekend als Lid der Kerkeraad een document (in Copie) betreffende de achterstallige tractementen van de 
predikanten in de Stad Workum enz. jaar 1814 (4) 

6639 418 

01-05-1815 

Stoffels S.---- Keuchenius J. A. Boekhouder der Doopsgezinde Gemeente ondertekend een brief aan zijne Majesteit de Koning 

namens de Heeren Burgemeester en en Kerkenraad in de Stad Workum betreffende het agterstallig Tractement der heeren 
Predikanten tevens behorende bij dit dossier een brief ondertekend door de leden van de Kerkenraad bestaande uit de 

Ingezetenen  der Hervormde Gemeente van Workum en wel Andringa van S. (Sibe), Meiners Meinardus, Brouwer Alle S., 

Annema F. A., Brunger R., Hermanides R., Mossel Bastiaan F., Deinum Andris C., Visser L., Deinum R. T., Sluiterman A. H. 
en  Stoffels S. tevens wordt in een door Britzel F. Ondertekende brief aan Schout van de Geeente Makkum vermeld de Leraar 

Vries de Bijtze en de voormalige Leeraar Bij van der F.  verder Britzel Frans Doopsgezind Leeraar te Makkum jaar 1815 (16) 

6631 1115 

15-09-1814 

Stoffels S.---- Leegens Hessel Wiebes  Raad en Vroedschap en Koopman  te Hindelopen  geeft met alle eerbied te kennen in een 

door hem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  voor zich en medeeigenaars  en geinteresseerden van de Olij en 
Koren molen aldaar enz. doch de afbraak van de knechts woningen  met graanzolders en stalling tevens een door hem 

geschreven en ondertekende brief, ook een aanplakbiljet  (A-5) Publieke verkooping van eene uitmuntende Olij en Roggemolen 

te Hindelopen  op zeer aantrekkelike termijnen van betaling ten huize van Jilderts Wybren Jans Kastelein in de Stadherberg te 
Hindelopen tevens genoemd de Notarissen Alberda H. te Stavoren, Stoffels S. te Workum en Kuijper H. te Hindelopen enz. jaar 

1814 (18) 

5991 753 
26-09-1814 

Stoffels S.---- 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) 

6632  

 

  

1316 lijst 

1_R. 

22-10-1814 

Stoffels 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) 

6258 630, 23-25 
17-04-1815 

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

6390 123 

27-12-1814 

Stoffels Symon te Workum is benoemd tot 1e Luitenant bij de 6e Comp. van het 6e Batt. Landstorm blijkt in dit Arr. Sneek 

overleden te zijn  en wordt deze post aan de manen van de Landstorm voorgedragen en door hen aangenomen de heer Wolferts 
Lodewijk wonende te Workum enz. jaar 1814 (1) 



6850 14-A  

05-08-1824 

Stoffels T.  te Workum een Branderij--- Vermeld in een Staat der Branderijen , Brouwerijen en Azijnmakerijen;  met de straat 

waar gevestigd, omschrijving van de aanwezige gereedschappen in de fabriek, dezelvers ruimte en datum van de laatste roering 

jaar 1824 (4) 

6834 9-A 
21-02-1824 

Stoffels T. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot 
betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5) 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Stoffels Tiete Sijmons 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) 

6081 326 

01-04-1822 

Stoffels Tjitte---- Keuchenius AE, E. hij is overleden en er wordt een plaatsvervanger gezocht  en worden voorgesteld als 

kandidaat (met uitvoerige gegevens) Hingst Klaas 37 jaar, Bouwmeester Hendrik 35 jaar,  Kamphuis Jacob 41 jaar,  Stoffels 
Tjitte 30 jaar, Vellinga Minne 52 jaar en de requesten van  Suidersma ,Berehuis   en Fiehne zijn alhier onbekend verder wordt 

genoemd  de ontvanger Jong T. T. P. en de commiesen Gronemeyer en Bagman enz. enz.  jaar 1822 (4) 

6090 100 
31-01-1823 

Stoffelsma  T. S.(Tjitte Stoffels) Assessor als lid van de commissie om gezamenlijk aan te wijzen Ambtenaren, Schatters en 
Bijschatters en voor te dragen de heren Burmania Rengers R. H., Albada T. D. Assesor enz. jaar 1823 (1) 

6415 94 

27-03-1817 

Stoffelsma  T. S.(Tjitte Stoffels) bij vacature van de Grietman van Gaasterland ondertekend hij een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1) 

6247 643 
21-07-1814  

Stoffelsma  T. S.(Tjitte Stoffels) Hij en meerdere leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid 
van Balk betreffende de belastingen enz. jaar 1814 (3) 

6046 328-30v en 

31 

11-05-1819 

Stoffelsma  T. S.(Tjitte Stoffels) 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 (4) 

6045 240 

13-04-1819 

Stoffelsma  T. S.(Tjitte Stoffels) 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 

jaar 1818 (4) 

6394 257 
31-03-1815 

Stoffelsma Bokke Jans hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Schout van de Gemeente Balk 
ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, 

Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin 

ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle 
bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker 

wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6093 339 
23-04-1823   

Stoffelsma Fette,  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 

6244 301 

09-04-1814 

Stoffelsma J. hij staat vermeld op een document van betaling voor het opslotten van de sloten aan de weerszijde van de 

Woudweg. enz. enz. jaar 1814 (6) 

6394 257 
31-03-1815 

Stoffelsma J. Jans hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Schout van de Gemeente Balk 
ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, 

Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin 

ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle 
bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker 

wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

8308 1070-8 
623-665 

28-10-1840 

Stoffelsma J. S. te Hemelum 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) 

6045 240 
13-04-1819 

Stoffelsma Jan Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant 
van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Friesland jaar 1818 (4) 

6628  819 

30-04-1814 

Stoffelsma Jan Stoffels---- Aarnts  Sitzes Aarnt, Handgeschreven brief met handtekening van, Takle Jans Poppes , Brand 

Hendriks van der Goot en  Aldert Lucas Jonker, verder vermeld Drijfhout Halbe Hanzes, Jong de Otte Jans, Lam Holle Jans, 
Hoek op den Siemen Tjeerds, Bergstra Jan Jacobs,  Sietsma Jan Gellofs, Wierstra Uilke Luijens, Stoffelsma Jan Stoffels, 

Steginga Kornelis Wiebes, Reneman F. ondertekend ook, met als onderwerp; De Hervormde Gemeente van Balk en Harich en 

dat er geen maatregelen zijn genomen om het agterstallige Tractement hunner leeraar aan te zuiveren enz.   Jaar 1814 (5) 

6046 328-30v en 
31 

11-05-1819 

Stoffelsma Jan Stoffels 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 (4) 

6093 339 
23-04-1823   

Stoffelsma Jan,  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 

6045 217 

06-04-1819 

Stoffelsma S. T. , hij waren betrokken bij het onderzoek te Hemelum, Onderwerp Een onderzoek naar de staat en eventuele 

herstellingen van  de Hervormde Kerk  en het Kerkhof aldaar. Jaar 1819 ( 6) 

6077 997 
15-12-1821 

Stoffelsma S. T. 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) 

6629  851 

05-07-1814 

Stoffelsma S., Handgeschreven brief met handtekening van Bulthuis S. J. (Stephanus Johannes) Predikant  te Oude Mirdum, 

Jacob Harmens Jongsma, S. Stoffelsma, A. J. Boersma, Tijes Douwes,  Andries Johannes,  W. K. of W. Y. van der Sluis, Jaar 
1814 

6045 240 

13-04-1819 

Stoffelsma Stoffel 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 jaar 1818 (4) 

6046 328-30v en 
31 

11-05-1819 

Stoffelsma Stoffel Stoffels 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) 

6241 36 

27-01-1814 

Stoffelsma Stoffel T.,  Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit 

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



, Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der Dirk 

Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de 

S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen 

hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris 
Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., 

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

enz. enz. jaar 1814 (7) 

6093 339 

23-04-1823   

Stoffelsma Stoffel,  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 

6416 140A 

08-04-1817 

Stoffelsma T. S.  Assessor van Gaasterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale 

Militie enz. jaar 1817 (1) 

6034 398 

30-05-1818 

Stoffelsma T. S. te Balk 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) 

6830 21-A 

21-01-1824 

Stoffer T. te Workum van beroep Brander staat vermeld in een document ondertekend door de Minister van Staat belast met de 

Generale Directie de Ontvangsten betreffende zijn aangifte en ook vermeld Postma A. T. Grossier te Workum in Sterke Dranken 

zijn rekest enz. jaar 1824 (4) 

6254 140-A blz.18 
17-01-1815 

Stoffering Jan betaald jaarlijks fl.  enz. uit een Huis aan de Noordzijde van de Hoekster Kerk  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) 

6005 938 blz. 6v 

30-11-1815 

Stoffers Anna Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken 

(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Stoffers Hendrik 346 is zijn volgnummer en Wierden 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) 

6394 257 deel 2 

31-03-1815 

Stoinsstra? Jan Ottes hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Schout van de Gemeente Balk 

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

ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle 

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

6253 96 

25-01-1815 

Stok (Stek?) ….? Exercitimeester  wegens het leren van den Landstorm te Huizum, Wordt vermeld op de staat van Uitgaaf  

gedaan op de post van onvoorziene uitgaven over 1814  op de begrooting van den Gemeente   Huizum enz. jaar 1815 (4) 

8204 841/17, 282 

17-08-1839 

Stok A. H.  van beroep Schipper hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de aanleg 

van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  (3) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Stok Christiaan, 342 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 

Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 
kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 

1521 namen (135) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Stok Cornelis 39 is zijn volgnummer en Charlois 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)  

5763 3 

02-12-1890 

Stok Eeuwe H. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  

zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een 

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

6418 248-b 3e bat 
1e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Stok Hend’k Sjoerds 431 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-E 

2e  blz.  

Nom. Staat 
11-06-1817 

 

Stok Hend’k Sjoerds staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 

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

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

6840 36-A  

blz. 39 
22-04-1824 

Stok Hendr. Tj. Arbeider van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

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

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

6418 255-B 
01-06-1817 

Stok Hendrik Jan 113 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) 

6418 248-A  

 13e  blz.  

Nom. Staat 
02-06-1817 

Stok Hendrik Sjoerds * Grouw 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 

Stok Hendrik Tjeerds 431 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 



28-06-1817 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) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Stok Jacob, 620 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) 

9186 548 

04-05-1918 

Stok Jeremias, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie 

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

5673 

 

109,1-8,  

26-27 

05-02-1900 

Stok L. en Jager de M. T. te Sliedrecht, Hendrieka 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 door beide getekend  briefje dat aan het verzoek is 
voldaan  jaar 1900 (13)   

8383 874/9, 14 

04-09-1841 

Stok Pieter Hendriks-----Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie 

van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (5) 

8383 874/9, 10 
04-09-1841 

Stok Pieter Hendriks--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van 
ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3) 

8225  1253-13, 41 

10-12-1839 

Stok S. Douwes te Workum 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)  

6026 649 
23-09-1817 

Stok v.d. H. de erven Hij wordt vermeld als belastingschuldigde over gebouwde eigendommen jaar 1817 (4) 

6243 191-23 

06-03-1814 

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

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

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

6633 1408 

17-11-1814 

Stok van der Jurrien Okkes, in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat geeft hij met 

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

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

Okkes van der Stok, Schipper van beroep altijd een man is van zedelijk rustig en IJverig gedrag, ondertekend door Y Rodenhuis, 
A. Binksma, J. H. Olinjus, D. C. Zijlstra en Menno Vink, Roseboom P?,  Hooft van  J. ?. R., Rodenhuis P., Blik K. ?, Jaar 1814 

(9) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Stoke Abe Hendrik 92 Grouwis 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) 

8017 935, 34 
14-09-1837 

Stoker 
Sybren Joostes Rottevalle Schipper op een Praamschuit, jaar 1837 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Crimineel 

26-03-1824 

Stoker Adolf R., 14 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 

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

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

1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

Justitie 
26-03-1824 

Stoker Adolf R., 18 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

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

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

6418 244 

06-06-1817 

Stoker Adolf Rieks 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) 

6020 136 

03-03-1817 

Stoker Albert  hij en zijn   boerenplaats  wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie van de 

binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Bildt Het , begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene 

rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten,  Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle 
Grietenijen , (6) 

3700 39-C 

06-02-1837 

Stoker Aukje Jans, 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) 

3699 A-39 

15-02-1834 

Stoker Aukje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 

3700 39-A 
04-02-1835 

Stoker Aukje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 
Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of 

kinderen enz. jaar 1835 (7) 

3700 39-B 

04-02-1836 

Stoker Aukje Jans, 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) 

3698 B-39 

18-02-1832 

Stoker Aukjen Jans, 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) 



6864 26/1-C, 143 

07-01-1825 

Stoker Christiaan Giezen te Leeuwarden 82e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & 

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

8375 708-5_27a 

20-07-1841 

Stoker G. J. de weduwe te Appelscha staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. 

B.  (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 

goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_27b 

20-07-1841 

Stoker G. J. de weduwe te Appelscha staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. 

B.  (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 

goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 27 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Stoker G. J. de weduwe te Appelscha wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat 

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

jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8280 526-1, 27,1 

22-05-1840 

Stoker G. J. de weduwe te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een 

document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

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

(123) 

6092 188 

03-03-1823 

Stoker Gerit Jeens  te Kortezwaag hij wordt voorgedragen voor de functie van zetter der belastingen  i.p. v. de overleden Bakker 

Tjeerd Wytzes jaar 1823 (1) 

5673 

 

133 

09-05-1904 

Stoker H. H?,  ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem ondertekende 

brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college  gunstig zal beschikken op zijn verzoek betreffende het in de vaart 

brengen van een motorvaartuig  enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook de handel in vee en varkensteelt gaat met 
ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. enz. verder een dossier met correspondentie daarover  

ook diverse ander brieven van b.v.   Houtstra Joh. W. te Gorredijk  dat hij heeft gehoord van de aanvraag der vergunning en hij 

dat ook wel wil enz. enz., Landmeter F. J. Sluiswachter te Gorredijk,  Fenenga G. G.,ook een aanbevelingsbrief getekend door 
de directie Coop. Zuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken in persoon van Gorter W. , de directie Coop. Zuivelfabriek het 

Klaverblad te Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? (handtekening is zeer onduidelijk) , de directie Coop. Zuivelfabriek 

De Vooruitgang te Wijnjeterp  in persoon van Berg v.d. B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek De Nijverheid te Hemrik in 
persoon van Boersma W?. enz. verder een aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J. Weperen van K. A., Vondeling 

Auke A., Mulder de gebr., Vondeling Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F.,  Stoker H. H?,  Seidel J. J., Luiting 

K. J., Horst v.d. E. F., Bosch v.d. J. F?., Siesinga P. J., Luiting J.,  Witvoet J., Weperen van S. Alb., Gunters?? ….?,  Meet O.M.?  
tevens het complete  Friesch Weekblad van 12 Maart 1904  jaar 1904 (21) 

9180 642 

07-04-1915 

Stoker H?iebe, 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) 

9190 266 
18-02-1920 

Stoker Hans---- Boukema Hendrik jan 43 jaar vervener te Appelscha, Stoker Hans 34 jaar Landbouwer te Appelscha voordracht 
lid der zetters jaar 1920 (1) 

3581 19, 20, 20-A 

10-06-1848 

Stoker Hans G. Veenbaas 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) 

9180 383 

27-02-1915 

Stoker Hans Hanzes------ Smit G. W.  te Donkerbroek, zijn benoeming als zetter der belastingen te Ooststellingwerf  i.p.v. 

Stoker Hans Hanzes die door  in een handgeschreven brief met zijn handtekening te bedanken voor deze functie.  Verder waren 

voorgedragen Smit Geert Wolters te Donkerbroek en Madhuizen Luitsen Piers te Donkerbroek, Jaar 1915 (6) 

3698 B-39 

18-02-1832 

Stoker IJbigje onecht dochter van Stoker Aukjen Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar 

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

kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8) 

3700 39-B 
04-02-1836 

Stoker IJbigje onecht dochtertje van wijlen Stoker Aukje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de 
Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke 

Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) 

3700 39-C 
06-02-1837 

Stoker IJbigje onecht kind van Stoker Aukje Jans, 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) 

3699 A-39 

15-02-1834 

Stoker IJbigje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Ooststel- 
      lingwerf 

Stoker J. G. te Appelscha staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf in de 

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

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

8386 949/27 

20-09-1841 

Stoker J. G. te Appelscha, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en 

soort. Jaar 1841 (3) 

3581 19, 20, 20-A 

10-06-1848 

Stoker J. G., Veenbaas 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) 

6631 1066 

02-09-1814 

Stoker J. O. geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en 

belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over 

Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt 
vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs 



wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen 

en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 

15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  

Jaar 1814 (9) dossier (27) 

6424 609 

10-12-1817 

Stoker Jan Cornelis 17 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) 

3581 19, 20, 20-A 

10-06-1848 

Stoker Jan G., Veenbaas 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) 

9180 264 

06-02-1915 

Stoker 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) 

8285 615-2, 27,3 
19-06-1840 

Stoker Jeen G. te Appelscha wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9) 

6417 200 

17-05-1817 

Stoker Joost---- Westra Roelof Wiegers in het Stamregister staat hij ingeschreven als plaatsvervanger voor Stoker Joost met als 

bijlage het Originele Extract Nationale Militie met meerdere persoonlijke gegevens  enz. jaar 1817 (5) 

8308 1086-10 

02-11-1840 

Stoker M---- Vries de Isaac Benedictus van beroep reizend Inlandsch Kramer in Galanterijen, gedomicileerd te Zwolle het 

betreft het Patentregt 1839/1840 zijn reclame  en zig beklagend dat hij in de Gemeente Woudsend en Heeg te hoog is 

aangeslagen tijdens dat hij daar in de maanden februari en maart zijne goederen eenige dagen zoude zijn uitgestald geweest in 
een Herberg, ook aanwezig een brief en formulieren die hij ondertekend , hij woonde te Woudsend bij Stoker M. wijk Wijk W. 

NG voor 12 dagen en te Heeg in de Herberg van Bakker K. R. Wijk H.  voor 10 werkdagen, verder genoemd  jaar 1840 (29)     

8280  517-11, 47 

19-05-1840 

Stoker M. L. te Woudsend wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het 

bedrag der Belooning  van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-
1840 wegens Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der 

Perceelen in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8364 489-6 
1+13 en 14 

18-05-1841 

 

Stoker Marten Lieuwes staat in een document Controle Sneek met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten 

tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  

jaar 1841 (3) 

6406 175-1+4-5 
09-04-1816 

Stoker Marten staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats 
ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 

door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11) 

9180 42 

07-01-1915 

Stoker Oebele,  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) 

3699 A-39 
15-02-1834 

Stoker onecht kind van Stoker Aukje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 

enz.jaar 1834 (11) 

6285 1247- 123 

18-12-1817 

Stoker Roel S. , 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) 

3700 15-C, 17-21 

04-02-1837 

Stoker Sietske, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 17-21 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven 

om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen 
zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

3701 15-D 

10-02-1842 

Stoker Simontje Tjeerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (8) 

3700 15-C, 9-16 
04-02-1837 

Stoker Sytske Tjeerds, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 9-16 der kinderen van de Gemeente Harlingen 
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

9183 1454 

07-10-1916 

Stoker Wiebe gehuwd met Buitenga Jantje, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

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

9180 264 

06-02-1915 

Stoker Wiebe,  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) 

3700 39-A 
04-02-1835 

Stoker Ybigjen, 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) 

8280 517-11, 15 
19-05-1840 

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

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

totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8257 74/14 

13-18 

21-01-1840 

Stokje Anne Aukes hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, 

de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie 

Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als 
anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21) 

8285 615-2, 26,3 

19-06-1840 

Stokje F. te Paesens 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) 



8375 708-5_26 

b+c 

20-07-1841 

Stokje te Paesens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron 

van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 

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

juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (7) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Oostdonge- 
          radeel 

Stokje te Pazens (Paesens) staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de 

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

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

6034 395 

30-05-1818 

Stokkenburg Hendrik, Heijer, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  

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

6382 129 
24-03-1814 

Stökker ….?, Pikeur en dat de paarden die bij hem zijn in dienst zijn geweest  in Delfzijl bij de vrijwillige cavallerie van 
Leeuwarden enz. jaar 1814 (2) 

6864 23-A 

13-01-1825 

Stokker C.  te Leeuwarden  een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake dat hij geen patent heeft voor  

Stalhouder, hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.   jaar 1825 (2) 

9186 10 
03-01-1918 

Stokker Hnedrikus, 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 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Stokker Jan, 564 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de 

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

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

8379 793-4 

13-08-1841 

Stokker K. E.  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) 

8308 1069-2 

28-10-1840 

Stokvis Joseph Levie zonder berep te Zutphen verzoekende kwijtschelding van de betaling eener boete van f. 10.= betreffende 

niet op tijd aangeven van een nalatenschap van Leeuwensteen Jacob Natans ovberleden 25 april l.l. enz. jaar 1840 (5) 

8257  69/20, 1 

nr.  131 
20-01-1840 

Stol Fokke S. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 

Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of 

Vrouw en/ of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

8257  69/20, 1 
nummer 16 

20-01-1840 

Stol Geert hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen 
aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 

25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of 

hoeveel Kinderen enz.  jaar 1840 (6) 

8047 549/3 
24/4940 

06-06-1837 

Stol van der D. P. Franeker Schipper, jaar 1837 

9188 481-a 
25-04-1919 

Stolberg D. Wirdum Benoeming en beediging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel (4) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Stolberg Matthias, 430 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) 

6671 54 blz. 15 

22-01-1818 

Stolck van J. te Edam Ouderling 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) 

6867 11-02-1825 
5-A 

Stolk ….? Architect te Harlingen Onderwerp: benoeming van Schatter bij de belastingen van Franeker enz. jaar 1825 (7) 

8033 1276-14 

27-06-1838 

Stolk Arie, Fuselier 5e afdeeling infanterie * 24-05-1801 Meerdervoort,  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) 

6242 82, 14               
07-02-1814 

Stolk van J. G.  ---- Dornseiffen J. wonende op ’t Heerenveen Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens 
en een request, komt ook in voor Stolk van J. G.  jaar 1814 (2)   

6418 255-A 

00-05-1817 

Stolker Teunis 45 is zijn volgnummer en Bergambacht zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 

11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

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

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

de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)  

9185 1751/3 
01-01-1917 

Stollema N. J. te Gorredijk, Lid van de Kamer van Koophandel te Opsterland jaar 1917 (1) 

5996 151-a,1e rij  

20-02-1815 

Stollinga Douwes hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten 

van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6102 24 
06-01-1824 

Stolte ….? ---- Joha ….? Hij is als 4e lid van de vergadering, den inhoud onzer missive enz. gecommuniceerd en zijne edele 
betuigde dat alles overeenkomstig de waarheid was enz. de Controleur heeft als 3e stemmer dadelijk zonder eenige bepaling dus 

decitief gestemd Stolte ….? en Dijk van ….?  En de heer Joha bracht na een kwartier beraad zijn stem uit op Stolte en 

Timmer….? Omdat hij eerst verschoond wilde blijven om te stemmen maar dit is niet toegestaan en dat de heer Banga 
aanteeningen maakte met potlood dit document is ondertekend door Eisinga E. en Banga S. enz. jaar 1824 (2) 

6046 296 

01-05-1819 

Stolte F. K.  van St. Anna Parochie en Doorenbos W. van Oldeboorn en  Haaksma U. K. van Anjum, betreft een onderhandsche 

aanbesteding van  reparatieen en onderhoud over 1819  der Timmer en Metselwerkrn  op het kanaal van Dokkum naar Stroobos, 
eerstgenoemde heeft ingeschreven voor  fl. 4000 enz. jaar 1819 (1) 

6863 3/1+ 3/2-A  

22-12-1824 

Stolte F. K. , 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 

(10) 



6088 1030 

02-11-1822 

Stolte F. K. een voorlopige verevening over het tijdperk wegens Metsel en Timmerwerken aan van het kanaal Dockum naar 

Stroobos groot fl.  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6869 28-02-1825 

1-A 

Stolte F. K. voor den 2e termijn van de reparatien met het onderhoud der Metzel en Timmerwerken  enz. van het kanaal 

Dokkum naar Stroobos enz. met vermelding van bedragen wordt vermeld op een document door de Algemeene Rekenkamer 
finaal verevende declaratien jaar 1825 (8) 

6101 1356 

29-12-1823 

Stolte M. K.  ---- Banga ….? En Eisinga ….? Leden van de commissie en  zij hebben voorgesteld tot Schatters  Timmer J. J. en 

Dijk van H. M.  en tot Schatter te Franeker benoemen de heer Stolte M. K.  van Harlingen  enz. jaar 1823 (2) 

6869 03-03-1825 
3 en 4-A   

Stolte Mink K.  hij heeft bedankt voor de post van Schatter voor den Personeele Belasting in de Gemeente Franeker wegens zijn 
positie als Stads Bouwmeester en hij door den Vloed van de 4e en 5e februari dezes jaars onafgebroken wordt gevorderd enz., 

ook aanwezig zijn aanstelling (Kommissie) jaar 1825 (7) 

6101 1332+1333 

22-12-1823 

Stolte Mink Klazes , Stadsarchitect te Harlingen , Hij is benoemd door de heer de Gier tot Schatter der Belastingen  te Franeker  

enz. enz. jaar 1823 (4) 

3699 A-15  

15-02-1834 

Stolte Mink Klazes, 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) 

3700 15-A 
31-01-1835 

Stolte Mink 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 15-B, 1-10 

03-02-1836 

Stolte Mink Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

3698 B-15,15-27 

15-02-1832 

Stolte Murk K. Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen 

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

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

6086 858 
16-09-1822 

Stolte T. H. een voorlopige verevening wegens wegens het onderhoud der werken  op het kanaal van Dokkum naar Stroobos 
enz. jaar 1822 (2) 

6869 03-03-1825 

6-A blad 5 

Stolte T. 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) 

6865 19-A 

20-01-1825 

Stolte T. 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) 

6088 1121 
30-11-1822 

Stolte T. K. Onderwerp: betaling wegens werkzaamheden aan het kanaal van Dokkum naar Strobos enz. fl. 1125,=  jaar 1822 (3) 

6871 21-03-1825 

15-A 

Stolte T. 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 

8211 988-3, 6 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Stolte T. K. te Sint Annaparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus 

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

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

6850 15-A  

05-08-1824 

Stolte Teunis KL, koopman te St. Anna parochie,  Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van 

bekeuring voor verkeerde aangifte van een paard,  jaar 1824 (2) 

6645  865 

02-11-1815 

Stolte Teunis Klasen---- 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 

Stolte Teunis Klasen---- 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) 

8350 175/27-18 

21-02-1841 

Stolte Teunis Klazes van beroep Assesor der Grietenij het Bildt wonende te St. Anna Parochie wordt vermeld als lid van het 

Dijksbestuur in een document wat hij mede ondertekend genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer 

maand no. 192/10857 dat het Dijksbestuur van het Nieuw Bildt enz.,  jaar 1841 (6) 

8257  70/1, 6 

21-01-1840 

Stolte Teunis Klazes, Het Bildt , het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de 

Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

3699 A-15  

15-02-1834 

Stolte Teunis M., 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) 

3700 15-A 

31-01-1835 

Stolte Teunis Minks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

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

3700 15-B, 1-10 

03-02-1836 

Stolte Teunis Minks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10) 

6065 

 

893 

16-12-1820 

Stolte Theunis Klazes  49 jaar---- Boer de Sipke Sjoerds hij bedankt voor de post  van Plaatsvervanger van het Vredgerecht en er 

wordt een document met 5 kolommen info over hem,  met candaten opgesteld waar op hij ook vermeld is. Jaar 1820  (2) 

6065 
 

896 
18-12-1820 

Stolte Theunis Klazes , 49 jaar, Hij staat in een document vermeld als candidaat  voor de post van Plaatsvervanger bij het 
Vredegerecht Kanton Hallum  door het bedanken van Boer de Sipke Sjoerds jaar 1820 (2) 

5999 507 en 510 

27-05-1815 

Stolte Theunis Klazes---- 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) 

6036 515 

20-07-1818 

Stolte Theunis Klazes---- 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)- 

6024 455 

14-07-1817 

Stolte Theunis Klazes----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) 



3698 B-15, 15-27 

15-02-1832 

Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

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

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

6626 487  blz. 6 
07-04-1814 

Stolts Johannes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum 
over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen 

enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

8214  1028/12 

08-10-1839 

Stoltz Samuel Wopkes 32 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e 

Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 
april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Stonebrink Gerben Hiddes, 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 

Stonebrink Lijsbert 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) 

6087 948-1 

11-10-1827 

Stooker Adolf 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) 

6840 3-A 
15-04-1824 

Stooker Adolf, 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 van de gevangene was, vermindering van de straf en Aanmerkingen (6) Jaar 1824 

6067 

 

106 

03-02-1821 

Stooker Christian wordt vermeld op een documet met als Onderwerp een Ordonnantie van 2 maal fl. 152.75  ten zijne gunste 

enz.  jaar 1821 (1) 

9183 1198 

05-08-1916 

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

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

8054 34/8060 

15-09-1837 

Stooker S. J. Rottevalle Schipper, jaar 1837 

6631  1114 

5e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Stooker Sjoerd  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor 

de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat 

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

6631  1114 

6e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Stooker Tjeerd 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) 

5673 

 

70 

11-04-1904 

Stoom of Petroleum Motorboot onderneming te Bolsward, een verleende vergunning (Oranje) om met  het schip de “Wommels“  

gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. 
enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1) 

5674 84 

20-11-1909 

Stoom Reddingsboot “Prind der Nederlanden” is een op de Banjaard in nood verkeerende Engelsche Barge enz. enz. wordt 

vermeld in Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad  waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6) 

3584 1 
28-09-1849 

Stoom Schroef Schoener Rederij Amsterdam---- Vlissingen van Paul , Boekhouder Directeur van de Stoom Schroef Schoener 
Rederij te Amsterdam Onderwerp: het opleggen van de verplichting aan de stoomboten  om bij elke uitreis van Amsterdam naar 

Londen ook de Haven van Harlingen aan te doen enz. jaar 1849 (29) 

3600 13 
20-06-1878 

Stoomboot  Rederij  Grouw te Grouw met het Schip de Grouw,  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 

Stoomboot  Rederij  Grouw te Grouw met het Schip de Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 113/124, 20 

08-04-1882 

Stoomboot  Rederij  Grouw te Grouw met het Schip de Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5662 16-A 
00-00-1885 

Stoomboot  Rederij  Grouw te Grouw met het Schip de Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887 

5662 17,48=Min. 

28-04-1887 

Stoomboot  Rederij  Grouw te Grouw met het Schip de Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887 

5662 18 
00-00-1880 

Stoomboot  Rederij  Grouw te Grouw met het Schip de Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880 

5662 26 

03-06-1880 

Stoomboot  Rederij  Grouw te Grouw met het Schip de Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880 

5662 270, 81 
24-04-1884 

Stoomboot  Rederij  Grouw te Grouw met het Schip de Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884 

5662 29 

01-04-1885 

Stoomboot  Rederij  Grouw te Grouw met het Schip de Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 41-B 
01-04-1881 

Stoomboot  Rederij  Grouw te Grouw met het Schip de Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 49 en 18 

22-04-1886 

Stoomboot  Rederij  Grouw te Grouw met het Schip de Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

5666 15 

17-06-1897 

Stoomboot  Rederij Burgum Wijziging dienstregeling    Schip de Bergum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1897 

5674 84 

20-11-1909 

Stoomboot , de Duitse boot “Mars” is op het vaste strand tusschen paal 5 en 6 (tusschen Huisduinen en Callandsoog)  gestrand  

enz. wordt vermeld in Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad  waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6) 

5674 84 

20-11-1909 

Stoomboot Achtkarspelen kantelde bij vertrek in de Westerhaven van Groningen toen men van de kant enz. wordt vermeld in 

Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad  waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6)  

5662 26 

03-06-1880 

Stoomboot de Stoombootredery Burgum Schip de Leeuwarden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880 



3588 18 

06-06-1864 

Stoomboot Dienst  Dokkum ---- Robijn Pieter Hayes van beroep Scheepsreeder en Oliefabrikant te Harlingen verzoekt in een 

door hem ondertekende brief van 15 juni 1864 een concessie tot het in de vaart brengen van  twee stoomboten tussen  Dokkum 

op Leeuwarden tot vervoer van passagiers en goederen en wel met vaartuigen van kleine omvang en minder diepgang dan de 

vroeger in dit traject gevaren hebbende stoomboot Jacob van Maerlant enz. jaar 1864 (8) 

3600 182/63 

16-02-1875 

Stoomboot Dienst  Hallum op Leeuwarden Schip de Reserve jaar 1875 

5664 A.1, Bijl. 1 

25-04-1912 

Stoomboot Dienst N.V Surhuisterveen Schip de  Surhuisterveen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 1 

17-04-1913 

Stoomboot Dienst N.V Surhuisterveen Schip de  Surhuisterveen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 3, 1 

20-04-1916 

Stoomboot Dienst N.V Surhuisterveen Schip de  Surhuisterveen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 27, 1 

16-04-1914 

Stoomboot Dienst N.V Surhuisterveen Schip de  Surhuisterveen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 162, 1 
27-02-1917. 

Stoomboot Dienst N.V. Surhuistervee Schip de  Surhuisterveen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

3588 GJ-1796/ 100 

e.v. 

02-08-1878 

Stoomboot en Sleepdienst Engwierum  Dokkum op Leeuwarden, jaar 1878 

5674 84 

20-11-1909 

Stoomboot Friesland kantelde in de winter van 1886-1887 wordt vermeld in Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd 

weekblad  waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6) 

5666 9 

09-09-1887 

Stoomboot Mij De Hallumer Schippers Hallum Schip de  Lucifer, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst 

en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1887 

5664 A.2, Bijl. 9 

27-04-1911 

Stoomboot Mij Dokkum/Amsterdam Dokkum Schip de  Koophandel IV,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5673 

 

79 + 85 

02-02-1905 

Stoomboot Mij N.V. voorheen Martin St. Fa. E. &. S.&. C te Rotterdam, een verleende vergunning (Groen) om met  het schip 

de “Leeuwarden II“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement 
onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1905 (3) 

5666 13 

05-07-1918 

Stoomboot Mij Schiermonnikoog Groningen Schip de Pionier en Amphibie, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1918 Dossier (20) 

5675 6 
18-07-1912 

Stoomboot Mij Voorheen E. & S. & C. Sint Martin Schip de Gorredijk, jaar 1912 

3600 2 + 3 

03-02-1873 

Stoomboot Mij. De Mercurius Harlingen Schip de Burg. W. H. F. Baron van Heemstra, wordt vermeld in een document met 13 

kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als 
sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14) 

5662 26 

03-06-1880 

Stoomboot Mij. De Mercurius Harlingen Schip de Burg. W. H. F. Baron van Heemstra,  komt voor in een Dossier; Verkeer over 

het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880 

5664 3,  3 

20-04-1916 

Stoomboot Mij. Dokkum Amsterdam Schip de Koophandel IV,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 25 

10-05-1900 

Stoomboot Mij. Dokkum Amsterdam Schip de Koophandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 A.4, Bijl. 9 
25-04-1912 

Stoomboot Mij. Dokkum Amsterdam Schip de Koophandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 6 

17-04-1913 

Stoomboot Mij. Dokkum Amsterdam Schip de Koophandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 27,  3 
16-04-1914 

Stoomboot Mij. Dokkum Amsterdam Schip de Koophandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 162,  9 

27-02-1917 

Stoomboot Mij. Dokkum Amsterdam Schip de Koophandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5663 25 
20-04-1899 

Stoomboot Mij. Dokkum Amsterdam Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5672 73 

04-03-1891 

Stoomboot mij. Maastricht-Leeuwarden,  komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met 

stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met 
diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3) 

dossier (9) 

5664 274-a,  9 

28-02-1918 

Stoomboot My Dockum-Amsterdam Schip de Koophandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5711 2 staat E 

28-08-1902 

Stoomboot My Gorredijk, Leeuwarden, Sneek Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Tjerk Hiddes Onderwerp: 

Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van 

schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16) 

5663 17 + 26 
08-04-1897 

Stoomboot My. De Nijverheid Sneek Schepen de Nijverheid I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5711 2 staat E 

28-08-1902 

Stoomboot Onderneming Gorredijk Eigenaar en Inhoudsgrootte van het in m3 Schip de  De Hoop Onderwerp: Stukken 

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

5564 35 

16-04-1903 

Stoomboot Onderneming Oostermeer –Opeinde te Oostermeer een Stoomboot, Stukken betreffende een concessie aanvraag van 

A. L. Sanders te Amsterdam tot indijking en inpoldering van een deel van de Friese Wadden , jaar 1903 

5664 35 
21-09-1903 

Stoomboot Onderneming Oostermeer- Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5672 121 

09-04-1896 

Stoomboot Onderneming van Gorredijk op Leeuwarden en Sneek te Gorredijk, een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en 

Sleepen in Friesland met de “De Hoop II “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1) 

5674 84 
20-11-1909 

Stoomboot op het Meppelerdiep ramde de stoomboot de “Telegraaf” en met suikerpenen geladen Tjalk  nabij de scheepswerf 
van de Gebroeders Dieuwes, de schipper zijn naam is Moerke L. uit Sappemeer enz. enz. wordt vermeld in Schuttevaer de , een 

gedeelte van genoemd weekblad  waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6) 



5663 18, 32=Min 

19-04-1888 

Stoomboot Rederij  Grouw Grouw Schip de Grouw, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

5663 44 

16-04-1891 

Stoomboot Rederij  Grouw Grouw Schip de Grouw, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891 

5663 18  
17-04-1890 

Stoomboot Rederij  Grouw Grouw Schip de Grouw, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890  

5663 17          

08-04-1897 

Stoomboot Rederij  Grouw te Grouw Schepen de Grouw en de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5663 18, 66= Min 
18-04-1889 

Stoomboot Rederij  GrouwGrouw Schip de Grouw, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891 

5711 2 staat E 

28-08-1902 

Stoomboot rederij  Oostermeer opeinde Eigenaar en Inhoudsgrootte van het in m3 Schip de Oostermeer Opeinde Onderwerp: 

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

5664 29, 16 

16-04-1903 

Stoomboot Rederij  Oostermeer Schip de  Oostermeer-Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 29 en 33, 1   
16-04-1903 

Stoomboot Rederij  Surhuisterveen Schip de Achtkarspelen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5666 2 

25-05-1901 

Stoomboot Rederij  Terschelling –Amsterdam, Met een Reclame Folder , Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5664 47 

00-00-1903 

Stoomboot Rederij  Terschelling –Asd. Schip de Terschelling,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5663 142, 18 

16-04-1891 

Stoomboot Rederij  Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891 

5664 37, 13 
01-04-1910 

Stoomboot Rederij N.V. Oostermeer  Schip de Oostermeer-Opeinde,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 A.1, Bijl. 1 

27-04-1911 

Stoomboot Rederij N.V. Surhuisterveen Schip de Achtkarspelen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 37, 1 
01-04-1910 

Stoomboot Rederij N.V. Surhuisterveen Schip de Achtkarspelen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 33 

24-09-1903 

Stoomboot Rederij N.V. Surhuisterveen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5673 
 

28 
07-06-1900 

Stoomboot Rederij te Gorredijk   een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Vlek Gorredijk“tot het Varen en Sleepen 
in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1) 

5666 1 

19-03-1884 

Stoomboot Rederij Terschelling  Amsterdam, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en 

tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 19-03-1884 

5666 14 
26-06-1883 

Stoomboot Rederij Terschelling  Amsterdam, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en 
tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 26-06-1883 

5666 15 

25-09-1884 

Stoomboot Rederij Terschelling  Amsterdam, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en 

tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1884 

5666 21 

20-10-1883 

Stoomboot Rederij Terschelling  Amsterdam, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en 

tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1883 

5666 14 

25-09-1884 

Stoomboot Rederij Terschelling  O.Z. Voorburgwal Amsterdam, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst 

en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1884 

5666 4 

10-10-1906 

Stoomboot Rederij Vlieland Rijswijk (Z.H.) Schip de Vlieland, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1906 Dossier (6) 

3599 16 

00-00-1865 

Stoomboot Sleepdienst Harlingen op de Eilanden---- Zeilmaker & Co. te Harlingen, Stukken betrekkelijk de stoomsleepdienst 

van voornoemde van Harlingen naar de Noordzee, Vlieland, Terschelling, Ameland en het Nieuwediep.  Met het schip de 
Magnet, Een akte opgemaakt door Notaris Goslings M. te Harlingen verder genoemd Oppen van J. F. Jaar 1865 e.v. (11) 

5674 84 

20-11-1909 

Stoomboot Sneek varende van Lemmer op Sneek  is heden in het Modderige Wied gekanteld een oude vrouw uit Woudsend is 

verdronken enz. wordt vermeld in Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad  waarin veel nieuws over schepen enz. 
jaar 1909 (6) 

5674 84 

20-11-1909 

Stoomboot Voorwaarts, de Drachtster stoomboot kantelde bij vertrek van Leeuwaden toen men van de kant enz. wordt vermeld 

in Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad  waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6) 

5674 84 
20-11-1909 

Stoomboot Willem III varende Stavoren op Sneek is bij vliegende storm, op een thuisreis enz. 17 mensen om het leven enz. 
wordt vermeld in Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad  waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6) 

5674 84 

20-11-1909 

Stoomboot, in de nacht van Vrijdag op Zaterdag zijn op Vlieland 2 stoomschepen met man en muis vergaan van het eene schip 

ontbreken de byzonderheden maar de andere was het Duitsche Schip “Wilma” aan Boord de Belgische Loods Hagers J. T. 

wonende te Vlissingen hij laat een weduwe met 7 kinderen achter enz. wordt vermeld in Schuttevaer de , een gedeelte van 
genoemd weekblad  waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6) 

5674 84 

20-11-1909 

Stoomboot, op de Noordzee is gezonken het Russische schip de “General Radetzky”  de opvarende zijn gered door het Noorse 

schip “Haakon” enz. wordt vermeld in Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad  waarin veel nieuws over schepen 
enz. jaar 1909 (6) 

5674 84 

20-11-1909 

Stoomboot; de kruiser “Zabarkalez” die wegens de storm in de voorhaven van Libau het anker had laten vallen is daarvan 

losgeraakt en op het strand geworpen enz. enz. wordt vermeld in Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad  waarin 

veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6) 

5664 162,  22 

27-02-1917 

Stoombootdiens Leeuwarden Sneek Leeuwarden Schip de De Veehandel en de Koophandel I en II,  komt voor in een Dossier; 

Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5673 
 

1 t/m 8 
05-02-1900 

Stoombootmij Dokkum Amsterdam v.v. te Dokkum Koophandel IV , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van 
Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben 

geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11) 

5673 

 

109  

1 t/m 8, 39 
05-02-1900 

Stoombootonderneming  van Gorredijk op Leeuwarden en Sneek te Gorredijk, de Tjerk Hiddes II en De Hoop 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 vergunning (19 Maart 



1891) tot varen en sleepen (blauw) verleend aan Dam van H. Fzn. directeur der onderneming voor de Tjerk Hiddes jaar 1900 

(12) 

5672 45 

18-06-1891 

Stoombootrederij “Warga”,  Kooistra H. J. President,  hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van 

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

5672 104 

26-03-1896 

Stoombootrederij “Warga”, een  verleende vergunning (Wit)  tot Varen  in Friesland met de “Warga “ met het reglement en de 

maten van het schip enz. jaar 1896 (1) 

5711 2 staat E 
28-08-1902 

Stoombootrederij te  Drachten Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de  Koningin Emma Onderwerp: Stukken 
betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van 

schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (2) Dossier (16) 

5666  1 

00-00-1901 

Stoomboot-Redery “Terscheling “  I27 O.Z. Voorburgwal te Amsterdam (met een moeilijk te ontcijferen handtekening ) 

Mabl…?  Du A. D een  aankondiging van een Dienstregeling enz. jaar 1901 (3) 

5674 84 

20-11-1909 

Stoomboten die kantelen met als oorzaak de deklast wordt vermeld in Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad  

waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6) 

9181 1421 
05-08-1915 

Stoomfabriek Heerenveen---- Woltman J. Directeur N.V. Stoomfabriek (Oliefabriek aan het water deHeerensloot te 
Heerenveen) verzoek in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning voor de aanleg van een pneumatische 

losinrichting over een rijksweg met een tekening (blauwdruk) ook de toestemming is erbij. Jaar 1915 (10) 

9191 1201 

24-09-1920 

Stoomgemaal----- betreft vergunningen voor  het bestuur waterschap de Sneeker Oudvaart, onderwerp een duiker onder de 

rijksstraatweg Leeuwarden Heerenveen bij Irnsum , ook drie  getekende kaarten met de situatie,   en een getekende ingekleurde 
kaart van een stukje Irnsum   jaar 1920 (31) 

5674 84 

20-11-1909 

Stoomschip de “Waverley” is losgebroken van paal 1 in de Waalhaven  te Rotterdam en het stoomschip “Wilfrid” van boei 9 op 

de rivier losgeslagen enz. wordt vermeld in Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad  waarin veel nieuws over 
schepen enz. jaar 1909 (6) 

5675 96 

17-05-1912 

Stoomvaart belangen in Nederland De vereniging tot behartiging van  Nijmegen, jaar 1912 (13) 

3593 71 
10-06-1875 

Stoomvaart Maatschappij Java---- 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) 

5666 4 
07-08-1901 

Stoomvaart Mij N.V. Lemmer op Amsterdam Schip de Bolsward, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst 
en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5666 4 

07-08-1901 

Stoomvaart Mij N.V. Lemmer op Amsterdam Schip de Heerenveen, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1901 

5664 162, 8 
27-02-1917 

Stoomzuivel Fabriek Concordia Birdaard Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

9181 1992 

12-11-1915 

Stoomzuivelfabriek------ Terpstra K. directeur van de Cooperatieve Stoomzuivelfabriek Utingeradeel hij verzoekt in een 

handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot het behouden of maken van een steiger met een situatieschets 
(blauwdruk)  jaar 1915 (11) 

6641  562 

24-06-1815 

Stoop Bernardus de weduwe zij moet naar het Ministerie van Marine voor het Pensioen---- staat vermeld in een document van 

de Commissaris Generaal betreffende de ingezondene lijst Van Militairen welke op grond van hunne gepresteerde diensten enig 
pensioen of gratificatie willen bekomen enz. jaar 1815 (3) 

9414 139, 140             

27-09-1917 

Stoop Petrus Josephus  Antonius---- Rooms Katholiek Politiebond “ST. MICHAEL” de ondergetekenden Stoop Petrus Josephus  

Antonius, Voorzitter en Koster Martinus Dominicus wonende  Kruisstraat 30 te Tilburg,  Onderwerp: het afschaffen van de 

nevenfunctie’s van de Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. in Gemeenten met meer dan 1500 inwoners 
enz. jaar 1917 (3) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Stoops Johannis 74 is zijn volgnummer en Utrecht zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 

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

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

de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

8061 1279/6        
34/11156 

20-12-1837 

Stooter G. Meppel Schipper, jaar 1837 

8132 34/96 
04-01-1838 

Stooter Gerrit Meppel Schipper, jaar 1838 

8369 593/23 

18-06-1841 

Stoppelaar Beerent komende van Pruissen:  Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij  te Marssum 

onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Stoppelenburg Paulus 8 is zijn volgnummer en Berkenwoude 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)  

6046 325 

10-05-1819 

Stopper G. F.  een gevonde jol die zijn eigendom is aangebracht door  een Visscher wonende te Pazens. , jaar 1819 

6046 352 
21-05-1819 

Stopper G. F.  een gevonde jol die zijn eigendom is aangebracht door  een Visscher wonende te Pazens. Een door hem 
ondertekende brief en overlegde meetbrief dat hij eigenaar is van deze boot , jaar 1819 

6046 410 

21-06-1819 

Stopper G. F. er is een autorisatie afgegeven voor een Jol aan hem, en betreffende het vind en berg loon is een regeling getroffen 

enz. jaar 1819 (1) 

8201 785/9, 3 
07-05-1839 

Store D. Kapitein is met zijn schip de Achilles te Helvoet op 2 mei gearriveerd  komende vanuit Newcastle 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) 

6050 689 
25-09-1819  

Storey G.G. Koopman te Amsterdam met ene Greaner J.  particulier op 19-02-1817 in de herberg “ Benthem” te Leeuwarde van 
een partij manifacturen uit Engeland  welke door de schipper Ark van der Jan , enz. enz. enz. ook de deurwaarder Gerbenson 

wordt genoemd  jaar 1819 (4) 



8201 785/9, 4 

07-05-1839 

Storey W. Kapitein is met zijn schip de Aldbro op 5 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) 

6680 418 blz. 2 
07-10-1818  

Stork F. te Zutphen, Medicinale Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in 
Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen 

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

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

6269 422 
30-04-1816 

Storkenburg, (Sterkenburg? J. J. de weduwe ---- Westendorp Martinus, Notaris wonende te Balk Onderwerp dat bij de weduwe 
Storkenburg, (Sterkenburg?) een verklaring van den genoemde Notaris dat zij verhuurde aan de Franse Militairen maar nog niet 

betaald is geworden enz. de weduwe staat ook vermeld op een staat van Pretentien  tot betaling enz.  zij heeft tegoed wegens 

geleverde diensten en Logies aan de Fransche Gendarmes,enz. enz. ten huize van  Westendorp Martinus, Notaris wonende te 
Balk enz. jaar 1816  (6) 

6865 5-A 

18-01-1825 

Storm  en Hoogen Vloed---- Ameland  Onderwerp; Het verlies door de ingezetenen van Ameland van hun Rundvee tengevolge 

van de Storm  en Hoogen Vloed in de nacht van 14 Oktober 1825  enz. enz. dat zij aanspraak kunnen maken op het Erlangen 
van Onderstand uit het 1/3 van het Fonds van Kwade Posten  enz. enz. jaar 1825 (4) 

6867 12-02-1825 

26-A 

Storm ….?,  Lotz ….? en Schaijk van ….? Geposteerd als Visiteurs op Rijks uitlegger Boreas dienende tot de klaringen bij de 

Engelsmanplaats enz. Onderwerp: hun uitbetaalde tractement, jaar 1825 (1) 

6871 28-03-1825 
16-A 

Storm ….?, Lotz ….? en Schayk van alle drie commiesen Visiters dat zij ieder zeshonderd guldens Tractement jaarlijks genieten 
enz. enz. jaar 1825 (4) 

9181 1413 

06-08-1915 

Storm Anne Sytzes,  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) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Storm Arie 89 is zijn volgnummer en Ter Heiden aan Zee 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) 

8260 110/18 

08-11-1839 

Storm Hendrik Geb. 5-1-1798 Leeke. Fuselier bij het 3e bataljon infanterie van boven-gemeld leger“  Is bij vonnis van den 

Krijgsraad te Soerabaija, van den 17den Maart 1837, geconfirmeerd bij sententie van voormeld hof van den 11den April 
daaraanvolgende, ter zake van diefstal in de chambrée, veroordeeld tot twee jaren kruiwagenstraf met vervallenverklaring van 

den militairen stand”. 1839 

6383 186 

24-05-1814 

Storm Jacob---- Guilerit F. A. Luitenant Colonel commanderende het 1e Bataillon Landmilitie geeft kennis dat Andriessen J. 

Julius gedeserteerd was enz. alsmede nog 2 remplaçanten en wel Storm Jacob geboren te Braunshart die gedeserteerd is hij was 
remplaçant van Slager Jan Alberts te Dragten die ten spoedigste enz. en Brink Ariaan die gedeserteerd is en remplaçant van 

Hoekstra Ulbe Gosse die ten spoedigste enz. en er wordt opsporing verzocht  enz. enz. jaar 1814 (2) (dossier 4) 

6384 112, 115 
08-06-1814 

Storm Jacob zoon van Storm Jacob en Holtman (Hoffman?) Elisabeth geboren 21-10-1789 te Hessendarm?? Plaatsvervanger 
voor Slager Jan Alberts  , Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen 

enz. jaar 1814 (2) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Storm Jan 121 is zijn volgnummer en Terheiden (zh) 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) 

9181 1413 

06-08-1915 

Storm Kornelis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

8280 526-1, 15 
22-05-1840 

Storm Lots 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) 

8356 328/27-3 
03-04-1841 

Storm Lotz A. T. P. 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 323-10 

02-04-1841 

Storm Lotz te Harlingen staat vermeld in een document Extract uit het register der Resolutien van den Minister van Financiën  

met als onderwerp;  met de vraag welke kosten door de Schippers mogen worden berekend  enz. jaar 1841 (6) 

8297 857/5,  105 

27-08-1840 

Storm Rasmussen Verongelukt 19-08  op de westwal bij Harlingen Kapitein op het  Deense schip de Carolina, jaar 1840 

6629 842 

01-07-1814 

Storm Roelof benoemd voor de Stad Leeuwarden, 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) 

6656 490 blz. 6 
15-10-1816 

Storm Roelof 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) 

6417 211 
15-05-1817 

Storm Sijbe R. 35 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e 
Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 

kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. 

jaar 1841 (6) 

6418 248-D  

09-06-1817 

Storm Sijbe Renses * Dragten 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) 

6419 287-D 

17-07-1817 

Storm Sijbe Rinsen 15 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) 



6388 134  

t/m 146 

05-10-1814 

Storm Sijze L. ---- Sybes S. S.  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 1413 

06-08-1915 

Storm Tytze Sjoerds   ,  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) 

6088 1043 
05-11-1822 

Storm van  s’ Gravenzande C. J. J.., Controleur van het Postkantoor te Leeuwarden hij krijgt eervol ontslag jaar 1822 (2) 

6089 1147 

09-12-1822 

Storm van ’ S Gravensande---- Putman Alexander , Cramer  thans 1e commies  te Deventer wordt per 1 januari 1823 benoemd 

tot Controleur te Leeuwarden  in de plaats van de heer Storm van ‘ S Gravensande die als zodanig eervol is ontslagen jaar 1822 

(3) 

9185 1312 

05-10-1917 

Storm van ’ s Gravesande Jhr. Carel Marius,  komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter 

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

Adres enz., jaar 1917 (5) 

3579 16 
03-06-1842 

Storm van ’s Gravenzande---- Buhone van IJsselmonde M. C. Storm van ’s Gravenzande van de Raad van Rotterdamen  en 
Hoeksma T. met Braunius Oeberius S. van de Raad van Bolsward enz. jaar 1842 (3) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Storm van ’s Gravesande Julius Johan, 680 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) 

6281 583- 32 

05-06-1817 

Storm van der Kornelis Klazes, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en 

Opgezetenen van het Dorp Nieuw Kruisland 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) 

8375 716-3_2d 

22-07-184 1 

Storm? Frans Jans Sneek is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de 

Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 
document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6854 30-C 

23-09-1824 

Storme Hendrik geb. 26-01-1798 Leike, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden 

reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals 

ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4) 

6869 26-02-1825 

11-A 

Stormen van 3 en 4 Februari 1825---- Barradeel, Stormen van 3 en 4 Februari 1825 een inventaris lijst van op de Zeestranden 

aangespoelde opgevischte Houtwaren met vermelding van het merk van het hout enz. opgemaakt door Fopma T. Z. Assessor en 
Smith E. jaar 1825 (2) 

6869 26-02-1825 

13-A 

Stormen van 4 Februari 1825---- Fontein & Roequette, Zeehandelaren te Harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen 

dat in de jongste storm van den 4e Febr. van hun houtland is weggedreven hout wat is aangespoeld aan de zeedijk en dat de 
diverse soorten hout gemerkt zijn enz. jaar 1825 (4) 

6865 1-C no. 73 

24-01-1825 

Stormer Anne Jans , plaatsvervanger voor Haagsma Nanne Gerrytt,  afdeling Kurassiers no. 3,, hij staat vermeld in een 

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

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

6631  1076 

02-09-1814 

Storms R. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6253 66 

16-01-1815 

Stornebrink ....? voor 44 nieuwe Pieken, Vermeld op een document genaamd  Staat van uitgaven gedaan op de  van post  

onvoorziene uitgaven  bestemd over de jare 1814  Gemeente Wirdum enz. enz. jaar 1814  (3) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Stornebrink Anne Lolkes, 447 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

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

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

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Stornebrink Hendrik, 429 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) 

3701 23-D,11-16 

02-02-1842 

Stornebrink Jantje Piers, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de 

Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid 
met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Wonse- 

         radeel 

Stort 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) 

6868 16-02-1825 

30-B 

Stort Klaas, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Latijnsche Scholen (4 kolommen 

info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

7977 

 

153-24 

11-02-1837 

Stortman Dirk Hendriks wordt vermeld in een document genaamd Extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland en het betreft het ontslag van Schutter op grond van 34 jarigen ouderdom met 

vermelding in welke gemeente hij schutter is wanneer in dienst gekomen en bij welk  onderdeel enz. jaar 1837 (6) 

8062 5/2, 34 
02-01-1838 

Stoter Gerrit Meppel Schipper, jaar 1838 



9190 122 

21-01-1920 

Stousland J. ---- Brandaris Stoomreddingsboot van Terschelling, verslag van een een zeeramp, het schip de Liberty Glo is op een 

zeemijn gelopen en ontploft met aan boord 44 bemangingsleden, enz. enz.  bergingsmij. De Zwager Dirk. Een verslag met de 

plaats, de oorzaak, de redding, dse lading enz. enz. jaar 1920 (4) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Stout Johannes, 509 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) 

9182 285/41 
07-02-1916 

Stout Joost Workum Agent van Politie Met Signalement, jaar 1916 

6397 694 

29-07-1815 

Stout Kapitein ter Zee is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> 

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

militairen enz. jaar 1815 (8) 

6383 56 
02-04-1814 

Stoveringa T. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden 
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Sneek 

Straa G. de weduwe te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 

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

(3) Gehele provincie (122) 

8375 708-5_22 
20-07-1841 

Straal v.d. Roelof Claas te Bathmen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die 
ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. 

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

in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8280 526-1, 22 
22-05-1840 

Straal v.d. te Kollum 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) 

8285 615-2, 22,1 

19-06-1840 

Straal v.d. te Rotterdam 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) 

8308 1066-13 

28-10-1840 

Straate van der Marinus * 1820 Goes staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn 

signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij 

niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en 
Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. 

jaar 1840 (6) 

6411 368 

05-11-1861 

Straaten v. Junius Sergeant hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen 

Corporaal bij de 2e Compagnie  tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel van >> Olinjus 

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

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer Blok en Boer de door het 
bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming  van Ruitinga Johannes tot Capitein ter opklimming wordt 

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

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Straaten v. L. M. 217 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 
7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de 

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

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

6243 191-18 
06-03-1814 

Straaten v.d. C. 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) 

6243 191-1 

06-03-1814 

Straaten v.d. J. 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) 

6384 70, 79 

06-06-1814 

Straaten van C. W. zoon van Straaten van Wibrandus en Maike ….? Geboren te Harlingen, Hij staat op een document vermeld 

als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2) 

6382 26 
30-03-1814 

Straaten van Lieuwe Martens---- Bergsma Bauke Walles, Hoekstra Albert Sjoerds, Kamminga Sjoerd Nannes en Straaten van 
Lieuwe Martens, de Schout van de Gemeente Almenum schrijft aan de Commissaris Generaal van Vriesland dat op nieuw in de 

Landmilitie van de gemeente vier opgeroepen personen zijn als voormeld enz. en dat  2 van hen een plaatsvervanger enz. jaar 

1814 (3) 

6381 171-B   
22-03-1814 

Straaten van Lieuwe Martens, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie 
Canton Franeker die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

6382 159 

22-04-1814 

Straaten van Meijer Salomons hij is als deserteur gevangen gezet in de Provoost te Leeuwarden, op de staat is vermeld de plaats 

waar gearresteerd en verder gegegevens van/over hem. enz. jaar 1814 (2) 

5985 233 

30-03-1814 

Straaten van W. Schipper Politie 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) 

6384 70, 79 

06-06-1814 

Straaten van Wibrandus---- Straaten van C. W. zoon van Straaten van Wibrandus en Maike ….? Geboren te Harlingen, Hij staat 

op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2) 

6839 1-A 
08-04-1824 

Straatma D. J. betreft zijn ontslag als besteller bij de posterijen.en tractement (3) jaar 1824 



6086 851 

12-09-1822 

Straatma Maaike Tjeerds en Tuinstra Tjeertje Sjoukes beide onder Hallum zij ontvangen elk fl. 20 van de Koning wegens het 

redden van een persoon uit de Dokkumer Ee. Jaar 1822 (2) 

8199 725-24 

17-07-1839 

Straatman Jan * 24-04-1815 Velp 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) 

9184 427 

05-04-1917 

Straatman P. te Enkhuizen wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 

1917 (2) 

6034 398 
30-05-1818 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

8275  404/32, 229 

25-04-1840 

Straatmans Theodorus Straatmans * 02-04-1816 Hatert tot de doodstraf veroordeeld, maar enz. , jaar 1840 

 

8356 314-1 

31-03-1841 

Straatsena D. F. te Sneek hij verzoekt kwijtschelding eener geldboete en komt voor in het extract uit het register der resolutien 

van de Minister van Financiën enz. jaar 1841 (4) 

8102 219 , 748/2 
31-07-1838 

Straatsma      Pieter Klazes Witmarsum Schipper, jaar 1838 

8386 952/10 

25-09-1841 

Straatsma Albert Tjeerds , Landbouwer te Oudkerk , onderwerp een verzoek tot vermindering van een aanslag in de personele 

belasting omdat hij maar een vrouwelijke werkbode heeft met name Bouwer Sytske Tomas , met de aanslagbiljetten en het 

controlerapport er nog bij  enz. jaar 1841 (14) 

6864 42 en 43\-A 

13-01-1825 

Straatsma Albert,  Landbouwer te Lekkum , een procesverbaal van Bekeuring wegens het weigeren dat 2 commisen in zijn huis 

konden komen zodat zij hun arbeid enz. enz.  hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.  jaar 1825 (6) 

8280  517-11, 44  

19-05-1840 

Straatsma B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive 

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

den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6842 10-A 
07-05-1824 

Straatsma D. J.  zijn benoeming als Brievenbesteller Sneek jaar 1824 (5) 

8361 414-2 

28-04-1841 

Straatsma Daniel Tjeerds  van beroep Kuiper te Sneek bij vonnis van het Kanton geregt te Sneek wegens overtreding reglement 

op de Botervaten te verminderen enz. jaar 1841 3) 

6830 18-A blz. 11 
21-01-1824 

Straatsma Durk B. te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6060 480 
06-07-1820 

Straatsma F. O. , 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 424-26       

25-05-1821 

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

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

6830 18-A blz. 11 

21-01-1824 

Straatsma Heerke 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) 

6830 18-A blz. 9 

21-01-1824 

Straatsma J. B. Wed. 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) 

8364 498/10, 8 
21-05-1841 

Straatsma Klaas Annes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Minnertsga die 
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het 

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

8214  1028/12 

08-10-1839 

Straatsma Klaas Klazes 60 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e 

Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 
april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5) 

6079 186 

18-02-1822 

Straatsma Maaike Tjeerds 31 jaar ---- Dijkstra Halbe Jans , 37 jaar,  Slagersknecht te Birdaard door Straatsma Maaike Tjeerds 

Kasteleinsche op Nieuw Tergragt onder Hallum huisvrouw van Kingma Romke Jacobs  Kastelein aan de Trekweg te op Nieuw 
Tergragt onder Hallum  en desselfs Dienstmeid Tuinstra Tjeerdje Sjoukes 18 jaar , de Grietman van Ferwerderadeel heeft de 

ingewonnen verklaringen over hen opgestuurd aan enz. enz.  Onderwerp: het slechte weer, Noodweer, zinken schip, en redden 

van de schipper enz. enz. een zeer interessant stuk, jaar 1822 (7) 

6080 221 
04-03-1822 

Straatsma Maaike Tjeerds Dienstmaagd Onderwerp: dat als zij een beloning zal ontvangen voor haar verrigte daad, dat dat een 
beloning in geld zou zijn i.v.m.  haar omstandigheden enz. jaar 1822 (1) 

6082 493 

20-05-1822 

Straatsma Maaike Tjeerds en Tuinstra Tjeertie Sjoekes beide te Hallum zij ontvangen ieder een gratificatie van fl. 20.= ofwel 

een geschenk van Goud en Zilver van dat bedrag wegens hun gehouden gedrag in het redden van een persoon uit de Dokkumer 
Ee, jaar 1822 (2) 

6083 529 

01-06-1822 

Straatsma Maaike Tjeerds en Tuinstra Tjeertie Sjoekes beide te Hallum willen gaarne de fl. 20.- in geld ontvangen(( zij 

ontvangen ieder een gratificatie van fl. 20.= ofwel een geschenk van Goud en Zilver van dat bedrag wegens hun gehouden 

gedrag in het redden van een persoon uit de Dokkumer Ee)),  jaar 1822 (1) 

6086 884 

25-09-1822 

Straatsma Maaike Tjeerds Onderwerp goede ontvangst van de Ordonnantie enz. 1822 (1) 

9134 1081-32 
01-05-1883 

Straatsma O. H. te Sloten; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

9126 1043-32 

1879/1880 

Straatsma Otte H. Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 

9465 Deel 2, 113 
31-10-1866 

Straatsma Rommert, Beurt en Veerdienst van Witmarsum naar Franeker, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 
Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en 

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



9465 Deel 2, 114 

31-10-1866 

Straatsma Rommert, Beurt en Veerdienst van Witmarsum naar Franeker, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van 

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

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

6642 680 
07-08-1815 

Straatsma Siedes Klaases---- Hiemstra Jan Fookes, Jan Fookes Hiemstra, Rinse Tjipkes Tjepkema, Siedes Klaases Straatsma en 
Johannes Jelles Korsma ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij als Kerkenraad van den 

dorpe Finkum en Hijum dat de achterstallige Tractementen enz. en dat de deurwaarder Muntings H. enz. jaar 1815 (2) 

6632 1276  

2e blz. van 
kolommen 

14-10-1814 

Straatsma Syds Klaases, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

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

6047 379 
03-06-1819 

Straatsma T. O.    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 

Straatsma van T. O. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6301 413 

16-07-1822   

Straatsma W. Klases hij tekend  (was getekend) mede een brief geschreven door Kerk en Armvoogden van Wijns aan de 

Dockumer Ee tellende 132 zielenaan de schoolopziener, dat zij graag willen een goed onderwijs en brave opvoeding der jeugd  

maar dat wij steeds het klagen van onze onderwijzer enz. die klagten heeft over zijner bekrompen en Armoedige toestand enz. 
tevens de brief van de schoolopziener Ferf H. N. aan de Minister voor het Publieke Onderwijs  dat de onderwijzer Calsbeek ….?  

Bij wien ik in oktober 1815 en april 1816  de school in een beklagenwaardigsten toestand zijnde het onderwijs daar geheel  enz. 

enz. enz. jaar 1822 (7) 

8383 878/15 

06-09-1841 

Straatweg Leeuwarden Marssum----- Leeuwarden , een  bestek en tekening van het te bouwen Tolhuis aan de Straatweg 

Leeuwarden Marssum  een mooie tekening van de woning en een platte grond van het terrein waarop ingetekend waar het 

tolhuis komt te staan  Genaamd Gabel 1Jaar 1841 (9) 

6394 234 
06-03-1815 

Strada Pieter 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) 

6854 30-C 

23-09-1824 

Strady Pierre Joseph geb. geb 19-10-1802  Ellegnies St. Anne,Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van 

ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van 
hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4) 

8383 878/23 

06-09-1841 

Strafgevangenis Leeuwarden---- Gevangenis Leeuwarden, onderwerp; het uitbreiden van enige hokken {cellen}  een begroting, 

berekening,  jaar 1841 (23)) 

6089 1205 
27-12-1822 

Strafgevangenissen---- Gevangenissen Onderwerp: een reglement van Organisatie en Bezoldiging van het Personeel der 
Strafgevangenissen, hierin zijn 29 artikelen genoemd waarin staat hoeveel en wat voor soorten personeel er is en de 

Tractementen vandeze. Jaar 1822 (18) 

8356 316-16 

01-04-1841 

Strak Beerend Franzes het betreft dat de moeder een kleine Koemelkerij heeft en dat de huislijke omstandigheden van de 

middelen van bestaan in hare Koemelkerij enz. jaar 1841 (8) 

8356 316-16 

01-04-1841 

Strak Frans Franzes Werkman en gehuwd vader van 1 kind het betreft dat de moeder een kleine Koemelkerij heeft en dat de 

huislijke omstandigheden van de middelen van bestaan in hare Koemelkerij enz. jaar 1841 (8) 

6388 114  
t/m 116         

21-10-1814 

Strakbeen Joh. ---- Haan de S. Fz. Negociant in Houtwaren op het Zuidvliet bij Leeuwarden Letter L. nr. 76, een geschreven en 
door hem getekende brief met als onderwerp: hij heeft ruim 4 jaar gediend als Kapitein Luitenant en Kommandant ener 

compagnie Artillerie d’Elite gedetacheerd aan het Bataillon gewapende Burgerwacht der stad Leeuwarden enz. enz. hij heeft 

ook geleverd en voorgeschoten aan 81 man enz. totaal voorgeschoten een honderd acht en dertig guldens en acht stuivers enz. 
enz. verder wordt genoemd de Heer Beekkerk S. van S. Lt. Kwartiermeester ook een plan van formatie voor ene divisie 

Artillerie enz. door de Haan getekend, verder een Generale staat en Verantwoording van geleverde wapenen en kleding 

(vermeld bij de persoon) aan enz. getekend door de Haan en Faber Dirk B. en Boer de Lodewijk twee sergeanten der compagnie, 
voor 4 corporaals Lubach Johannes, Meulen van der Joh. H., Hendriks Hendrik en Filbach David, voor den Tamboer Ghijs 

Tamme voor een uniform en maakloon betaald aan Dupont Johannes en voor de Tamboer Boekholt Joh. een pantalon enz. voor 

de 2e Pijper Strakbeen Joh.  een blauw uniform enz. en voor de Luitenant Haan de J. F. en de Sous Luitenant Jong de G. C. een 
zwart rode enz. en voor de sergeanten Noordhof P. S. en Bruinszward Lieuwe artillerie Uniformen enz. jaar 1814 (13) 

6389 4 

28-10-1814 

Strakbeen Johannes, ---- 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) 

6868 19-02-1825 
22-C 

Strakbeen Joseph staat vermeld op een Opgave der manschappen van de 8e Afd. Infanterie een ducument met 6 kolommen info.  
jaar 1825 (4) 

6626  482 

01-04-1814 

Stralen Hend’k H. Commissaris Generaal voor de Binnenlandsche zaken ondertekend een brief  gezien het rapport van de 

Commissaris van Kerkelijke zaken enz.  dat de requeste van Dobelman J. (Jan) Predikant in de Hervormde Gemeente te Sloten 

houdende verzoek  dat aan hem mogte worden betaald het achterstallige op zijn tractement van een duizend guldens over de 
jaren 1811-1812 en 1813 enz. jaar 1814 (4) 

6626 506 

11-04-1814 

Stralen Hend’k H. Commissaris Generaal voor de Binnenlandsche zaken ondertekend een brief dat voor zoo veel nodig enz. aan 

de Booys ….?, Aschenberg ….? En de weduwe Casius en Zoonen  gezamenlijk eigenaars van de Amsterdamsche Kunstcement 
fabriek een octrooi verleend is voor 20 jaar om te mogen fabriceren enz. jaar 1814 (6) 

6379 4 

25-12-1813 

Stralen v. Hendr’---- Militie, Executie en Reglementaire bepalingen betreffende het uitloten van Soldaten enz. getekend in naam 

van Zijne Koninklijke Hoogheid door Falck A. R. en Stralen v. Hendr’, jaar 1813 (5) 

8386 949/19 
20-09-1841 

Stralen van A. A. te Grouw,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met 

vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

5763 3 
02-12-1890 

Stralen van H. W. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van 
enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is 

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



6640 522 

06-06-1815 

Stralen van Hend’k Jz. en Groot Nicolaas en Wiggert O. de Schout te Vriesland ondertekenen een Extract uit het Register der 

resolutien van haar ed. mog. De Heeren gecom. Raden van de Staaten van Holland en Westvriesland en de Noorderquatieren 

betreffende Inventarisatie van geborgen goederen door scheepenen en waar omtrent de Schout van het eiland nalatig enz. tevens 

een klein boekje Placaat omtrent de behandeling der geborgen goederen enz. jaar 1815 (24) 

6624 170 

29-01-1814 

Stralen van Hend’k ondertekend als Commissaris Generaal tot Binnenlandsche zaken een ambtelijk documet enz. jaar 1814 (3) 

6379 109 

20-01-1814 

Stralen van Hendr’---- Bulon von ….? Koninklijke Pruisische Generaal , op de representatien enz. tussen de Wezer en den Rhijn 

de Commissaris Generaal Stralen van Hendr’,  van Binnenlandsche zaken schrijft en tekend een brief aan hem om strikte 
recherches te doen naar zodanige jonge lieden van de landweer de zig willen onttrekken aan de Militie enz. enz. jaar 1814 (2) 

6378 43 

08-12-1813 

Stralen van Hendr”---- Pesters van Cattenburg Commissaris bij de Russische en Pruisische Legers, Onderwerp: dat hij benoemd 

is als de Commissaris Generaal bij de Russische en Pruisische Legers van Friesland enz. enz.geteend door Stralen van Hendr” en 
Falck A. R.  jaar 1813 (4) 

6624 268 

08-02-1814 

Stralen van Hendrik---- Delprat G. H. M. is beroepen tot Predikant der Waalsche gemeente te Leeuwarden wordt vermeld in een 

document ondertekend door de Commissaris Generaal van Binnenlandsche zaken Stralen van Hendrik enz. jaar 1814 (2) 

8179 366-20 
08-04-1839  

Stralen van Jouke---- Postma Jan Jacobs *06-05-1820 Grouw z.v. Postma Jacob en Stralen van Jouke beide overleden,  Hij staat 
vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie de Grietenij Idaarderadeel  en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende 

personen  enz. jaar 1839  (8) (17) 

9182 317 
15-02-1916 

Stralen van Kerst----- Jeeninga Ate en Stralen van Kerst beide arbeiders te Oldeboorn betreffende de schade die zij hebben 
geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916   in Oldeboorn et een gespecificeerde  omschrijving van de 

schade jaar 1916   (2) 

9182 685 

17-04-1916 

Stralen van Kerst te Oldeboorn hij krijgt een vergoeding  van de staat voor hun schade geleden met de watersnoodramp in de 

nacht van 13 op 14 januari 1916, Jaar 1916 (14) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 24 

06-02-1824 

Stralen van S. Lid der Gedeputeerde Staten te Noord Holland, 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 

9182 317 

15-02-1916 

Stralen van W. 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) 

9182 113-a / 37 
15-01-1916 

Stralen van W. 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) 

6243 191-18 

06-03-1814 

Stram  Daniel Johannes , 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) 

6243 191-18 

06-03-1814 

Stram Daniel Johannes, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

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

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

6838 7-A bijlage 1 
Mannen Huis 

Arrest 

26-03-1824 

Stramer Hendrik, 50 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 

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

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

9187 1475 

05-10-1918 

Strampel  Jochem , komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

8201 785/9, 4 
07-05-1839 

Stranack R. Kapitein is met zijn schip de Giraffe, (St.) vanuit London 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) 

9126 887 

24-05-1879 

Stranding---- 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) 

6628 785 

09-05-1814 

Strandjerdt Hendrik T. ---- Cornelis Ieme, Eeltjes Hendrik, Jongeboer Cornelis J. Ouderlingen te Terschelling en Strandjerdt 

Hendrik T. , Ree Reyn W. beide Diaken van Terschelling en Jonge Anne Cornelis Kerkmeester te Terschelling en Eschauzier P. 

Schout van Terschelling ondertekenen een brief aan de Commissaris in het Arr. Leeuwarden het betreft achterstallig tractement 
van Camme van Johannes O.   jaar 1814 (7) 

6399 757 

03-09-1815 

Strandstra ….?---- Robert J. B.  Majoor Commanderende het Depot van ’t bataillon Nationale Militie No. 3 ondertekend een 

brief aan de Gouverneur waarin vermeld dat de persoon  Strandstra en Smakman beide fuseliers een copie doodsextract met het 

verzoek de familie in kennis te stellen enz. jaar 1815 (1) 

6856 23-A 

18-10-1824 

Strandstra B. E. te Cornwerd, . een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens verkeerde aangifte personele belasting 

betreffende  zijn rijtuig en paard,   jaar 1824 (2) 

6870 15-03-1825 

34-C  

Strandstra Jelle Everts, 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) 

6012 368 
27-06-1816 

Strandvonder (rekening der Strandvonderij jaar 1815 gemeenten van Friesland jaar 1816 (26) 

6084 696 

22-07-1822 

Strandvonder; ---- Dokkum Jelle Fokkes arbeider te Molkwerum verklaard dat hij aan het strand heeft gevonden en opgeborgen 

een Vries Bootje gebrandmerkt met het wapen van een Leeuw en een letter P.  enz. enz. wordt ook in genoemd Haer v.d. D. B. 
en Campens Nieuwland van enz. jaar 1822 (2) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Straten Tjalk Douwes te Wonseradeel 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) 

6864 26/1-C, 125 

07-01-1825 

Straten Tjalke Douwes te Wonseradeel  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) 



6840 36-A  

blz. 40 

22-04-1824 

Straten v, Wijbren A. Winkelier van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 

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

met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6623 254 

25-01-1814 

Straten v. Hend’k ---- Bergstra ….?, Heer commissaris Generaal van Vriesland een brief van de Commissaris Generaal voor de 

Binnenlandsche zaken te Den Haag de heer Straten v. Hend’k  dat Bergstra zijn verblijf in Vriesland in dezelfde betrekking 

verlende zo lang zulks enz. jaar 1814 (2) 

9184 447 
10-04-1917 

Straten van Arend Putten Gelderland Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland, jaar 1917  (1) 

6380 13 nr. 43 

29-01-1814 

Straten van Christ. Kasper te Wolvega, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing 

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

6401 

 

871-D-E-F 

25-09-1815 

Straten van der  Junius hij wordt vermeld in een brief aan de Heer IJpey M. Secretaris Generaal te Leeuwarden  ondertekend 

door Rodenhuis P. betreffende Militaire zaken waarin worden vermeld de  benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks 
Schutterij  te Harlingen enz. jaar 1815 (6) 

6655  399 blz. 4 

29-08-1816 

Straten van der C. te Hoorn, ouderling hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

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

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

8364 498/10, 4 

21-05-1841 

Straten van der Jacob A. 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) 

6858 32-A 
08-11-1824 

Straten van der Junius Petrus Munter te Bergum, een verzoekschrift om geplaatst te worden bij de belasinginspectie  , waaruit 
ook blijkt dat de broer van zijn vader is  de Kapitein der Zee van der Straten en hij uit een zeer goede en zeer achtingswaardige 

familie komt enz. enz. jaar 1824 (3) 

6833 12-A 
09-02-1824 

Straten van der Petrus,  Onderwerp betaling van zijn tractement 1e kwartaal 1824 enz. Jaar 1824  (2) 

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Straten van H. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 

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

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

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Straten van Jacobus, 395 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) 

6281 583- 43 

05-06-1817 

Straten van Johannes 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) 

6418 248-C 1e bat  

3e  blz. Nom. 
Staat 

09-06-1817 

Straten van Lieuwe Marten * Franeker staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 

Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 

door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6418 248-b 1e bat 
1e  blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Straten van Lieuwe Marten 42 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 
depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij 

de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling 

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

6420 367 
09-08-1817 

Straten van Lieuwe Martens wordt vermeld op een Nominative Staat van het Bat. Inf. Nat. Mil. No. 1 der manschappen uit de 
ligting van 1814 die op de 31e mei 1817 uitgeloot zijn en zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de 

afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (3) 

6418 248-DD 
1e Compag. 

1e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Straten van Lieuwe 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) 

6830 18-A blz. 27 

21-01-1824 

Straten van M. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

6386 174 

00-08-1814                         

Straten van Meyer Salomons thans Corporaal bij het 9e batt. 2e comp.  der staande armee te Groningen, he deeld mede dat dat 

hij als consort van de klasse van 1810  uit Bolsward is  en op 27-08-1813 door den geallieerden krijgsgevangene is gemaakt en 
de 27 augustus aarop tegen zijn wil en dank is geplaatst en dat hij  nu weer in dienst van het Hollandsche enz. enz. jaar 1814 (2) 

6855 14-A 

05-10-1824 

Straten van Perus Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement. Jaar 

1824 (2) 

6872 31-03-1825 
16-A 

Straten van Petrus staat in een doument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en 
jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4) 

8225  1245-8a    

51-55 
07-12-1839 

Straten van Petrus staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de 

Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie 
Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen 

vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

6872 01-04-1825 

19-A 

Straten van Petrus wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter Provinciale 

Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol hunner 
tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Straten van Petrus, 360 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 

Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 



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

1521 namen (135) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Straten van Petrus, 394 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 

Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 
kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 

1521 namen (135) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Straten van Petrus, 477 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) 

6830 18-A blz. 28 
21-01-1824 

Straten van Salomon 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) 

6840 36-A  

blz. 37 

22-04-1824 

Straten van Sjoerd A. Schoenmaker 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) 

9181 1413 

06-08-1915 

Straten van Tjiske gehuwd met Vries de Harmen Ulbes,  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) 

6383 17, 18 

30-04-1814 

Straten van Wijbrandus Christiaans van beroep Schipper te Harlingen Hij ondertekend een brief met o.a. dat hij vader is van acht 

kinderen waar van de oudste in termen van de Landmilitie valt en in het Garnizoen te Leeuwarden enz. en vraagt of zijn zoon 

Straten van Christiaan Wijbrandus vrijstelling van de Landmilitie kan krijgen, ook een verklaring ondertekend door Plantinga F., 
Jeltes Jan, Boomsma D., Oolgaard D., Kroon M. J.,  Romkes Joh. Broer, Fontein D. Pietersz. Alle Burgers van Harlingen dat de 

vader het werk zeer bezwaarlijk enz. jaar 1814 (6) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Straten vann Lieuwe Martens 42 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 
Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van 

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

6864 51-D 
05-01-1825 

Stratingh  J. Medecine Docter en Professor te Groningen , Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. 
enz.  jaar 1825 (2) 

6683 2 deel 1, 11 

04-01-1819 

Stratingh E. Predikant te Adorp 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, 19 

04-01-1819 

Stratingh E. te Adorp 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. 20 

06-02-1824 

Stratingh E. te Adorp, 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. 
20 

16-01-1822 

Stratingh E. te Adorp, 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) 

6680 418 blz. 5 

07-10-1818  

Stratingh P. E. te Goningen, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle 

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

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

6713 1 

00-00-1823 

Stratingh S. E. Professor Med. Doctor te Groningen,  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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Straub Johan Carel 163 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) 

8291 728/12 

22-07-1840 

Streek J. O. Harlingen Falmouth Kapitein op de  onge Barend Ameland) , jaar 1840 

8308 1074-18 

29-10-1840 

Streek van der R. J.  betreft een bekeuring wegens Turf Accijns een ontbrekende kwitantie enz. jaar 1840 (3) 

8386 949/42 
20-09-1841 

Streekman J. te Jutrijp 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) 

9921 22              

20-10-1882 

Streekstra H., Politiedienaar te Leeuwarden 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) 

6382 144 

18-04-1814 

Streelits Jacob---- 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) 

6382 144 

18-04-1814 

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) 



6671 54 blz. 11 

22-01-1818 

Streiga Kuyper B. H. te Rhoden 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) 

6388 35 -36         
29-09-1814 

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) 

8204 829/20, 264 
Blz. 4v 

14-08-1839 

Stremler Bokke Derk 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Ferwerde-      

         radeel 

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

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

(3) Gehele provincie (122) 

8375 708-5_11 

20-07-1841 

Stremler de weduwe te Hallum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. 

(Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns 

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

6830 18-A blz. 44 
21-01-1824 

Stremler Dirk te Schettens 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) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 5>> 
27-08-1839 

Stremler H. B. te Hichtum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

6422 458 3e 

Bataillon 

06-10-1817 

Stremler H. B. Wonseradeel heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door 

de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein 

Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal 
paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten 

herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3) 

8211 988-3, 11 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Stremler L. H. de weduwe te Hallum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

1000 namen (132) 

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

Stremler L. H. te Hallum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd 

is enz. jaar 1840 (8) 

6626 487  blz. 18 

07-04-1814 

Stremler Lamert H. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum 

over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen 

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

6834 14-A 

23-02-1824 

Stremler Rients Bokkes---- Kuipers Jaaitske Hettes huisvrouw van Stremler Rients Bokkes te Warns verzoek kwijtschelding 

betreffende de nalatenschap van Kuipers Tjepke Jans jaar 1824 (4) 

8214  1028/12 
08-10-1839 

Stremmelaar Hette Reintzes 14 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e 
Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 

april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5) 

6628  825 blz. 3> 
23-05-1814 

Stremmelder R. 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) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Strender Jacob, 323 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) 

6648 66 blz. 3 

14-02-1816 

Streso J. A. te Kampen 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) 

6049 574 
16-08-1819 

Stresow & Gries---- 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) 

6049 574 
16-08-1819 

Stresow Fransz Nicolas  ---- 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) 

6414 27 

15-01-1817 

Stret Jean A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des 

extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la 
guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré 

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

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut 
quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires 

reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des 

Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING; 
A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, 

uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? 

En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig 
kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van 

aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van 

gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het 
Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als 

authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en 

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

6048 508 

26-07-1819 

Strick J. R.  (de erven ) 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 Overijssel   
jaar 1819 (4) 

6027 696 en 700 

07-10-1817 

Strick Wilhelmus (Strik)----Glas van der Willem te Franeker Hij is Kandidaat voor de vacature van  plaatsvervanger van den 

vrederechter bij de rechtbank  te Franeker door debenoeming van de heer Strik Wilhelmus tot  griffier bij de rechtbank  te 

Franeker jaar 1817 (4) 

6416 169 

29-04-1817 

Strick Willem---- 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) 

8033  1276-13 

27-06-1838  

Striecker Johan Fredrich , Schutter Plaatsvervanger Bataillon Drentsche schutterij *08-09-1799 Damme,  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) 

8108 863-12 

01-09-1838 

Strien van Bastiaan , Fuselier Algemeen depot der Landmagt no. 33, * 25-03-1815 Willemstad,  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) 

7999 565-1  

08-06-1837 

Striepeke Christiaan Geb. ’s-Gravenhage of Kampen, laatst gewoond hebbende te Kampen. Flankeur 20-5-1836 Overleden te 

Weltevreden (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) 

5989 575 
26-07-1814 

Strijbosch Huybertus Joh. te Eindhoven, aldaar aangesteld als Deurwaarder der Middelen te Lande tot het doen van gerechtelijke 
Exploiten zoo voor het Officie Fiscaal als in genoemde plaats in de Provincie Noord Braband enz. jaar 1814 (4) 

8372 636-10 

30-06-1841 

Strijbosch Johannes, Mineur bataillon mineurs en sappeurs * 16-12-1813 Lissel,  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) 

9725 Deel 2  

12-09-1884 

Strijker J. Harlingen Kapitein op de Vredenhoven 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 1884 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 11 

00-00-1864 

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

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

jaar 1864 (2) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Strijker Klaas Hendrik 192  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) 

3595 Map 24-A 

1866--1867 

Strijker L.----  hij is 1 van de schippers in het dossier dat er klachten van andere schippers zijn tegen de Gezagvoerder van het 

Schip de Aurora en dat de verschillende klachten al door de politie in onderzoek zijn, enz. jaar 1871 (11) dossier (72) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Strijkstra Jacobus, 250 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) 

6032 198 
24-03-1818 

Strik W. .---- Veen van der J. , hij is benoemd tot Vrederechter canton Leeuwarden i.p.v. Wierdsma T. K. die bij deze op zijn 
verzoek wordt ontslagen  en als Griffier van dat Vredegerecht Stinstra J. i.p.v. Strik W. die bij deze op zijn verzoek wordt 

ontslagen , tot plaatsvervanger in het vredegerecht te Buitenpost benoemd Sikkema H. J. i.p.v. Sipkema A. R. die bij deze op 

zijn verzoek wordt ontslagen,  jaar 1818 (2) 

6386 90 

13-08-1814 

Strik W.---- 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) 

6383 86      
23-04-1814 

Strik Wilh’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) 

6027 696 en 700 

07-10-1817 

Strik Wilhelmus (Strick)----- Glas van der Willem te Franeker Hij is Kandidaat voor de vacature van  plaatsvervanger van den 

vrederechter bij de rechtbank  te Franeker door debenoeming van de heer Strik Wilhelmus tot  griffier bij de rechtbank  te 
Franeker jaar 1817 (4) 

6026 657 

24-09-1817 

Strik Wilhelmus , zijn  benoeming tot Griffier bij het vredegerecht Franeker wordt in genoemd de fungeerende Officier Eekma J.   

en Viersschen van  M. M. enz. jaar 1817 (2) 

6024 468 
18-07-1817 

Strik Wilhelmus 43  Jaar hij is candidaat tot vervulling van de post van Griffier bij het Vredegerecht enz. jaar 1817 (3) 

6031 94 

10-02-1818 

Strik Wilhelmus bedankt als griffier bij het  Vredegeregt Franeker de volgende personen zijn candidaat voor de functie ; Stinstra 

Johannes 28 jaar, Klas van der Willem 65 jaar en Swart de Isaac 52 jaar , jaar 1818 (3) 

6031 93 

10-02-1818 

Strik Wilhelmus bedankt als Vrederegter te Franeker de volgende personen zijn candidaat voor de functie ; Stinstra Johannes 28 

jaar, Klas van der Willem 65 jaar  en Swart de Isaac 52 jaar jaar 1818 (2) 

6027 718-a 

14-10-1817 

Strik Wilhelmus Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Leeuwarden met vermelding van 

kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4) 

6025 559 

22-08-1817 

Strik Wilhelmus 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) 

6018 38-A, 4 

14-01-1817 

Strik Wilhelmus hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het 

arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks 
te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding 

van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8) 

6009 192 en 200 
22-03-1816 

Strik Wilhelmus---- Stinstra Johannes en Strik Wilhelmus worden plaatsvervanger in het vredegerecht te Leeuwarden i.p.v. 
Crane de J. W. die bedankt heeft en Fontein A. die benoemd is tot Vrederechter jaar 1816  (5) 

6021 252, 1, 5-6 

11-12 

17-04-1817 

Strik Wilhelmus wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement 

Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken 

toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) dossier (18)   

6024 437-b 

08-07-1817 

Strik Wilhelmus,  fungerend Griffier te Franeker, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke 

Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van 

de bedragen, jaar 1817 (6) 

6025 558 
22-08-1817 

Strik Wilhelmus, 27 jaar, advocaat 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) 

6030 53-c 

23-01-1818 

Strik Wilhelmus, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4) 

6027 699 

08-10-1817 

Strik Wilhelmus----Glas van der Willem te Franeker Hij is Kandidaat voor de vacature van  plaatsvervanger van den 

vrederechter bij de rechtbank  te Franeker door debenoeming van de heer Strik Wilhelmus tot  griffier bij de rechtbank  te 

Franeker jaar 1817 (2) 

6026 604 
04-09-1817 

Strik Willem----Wijbenga S.  te Franeker, hij is tot een andere functie geroepen en Strik Willem neemt zijn functie als Griffier 
over jaar 1817 (2) 

8093       565-6   

13-01-1838 

Strikker Gerrit Mattheus Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Flankeur Overleden te Soerabaja  1-

12-1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

6006 949 
06-12-1815 

Strikwada F. J. Hij tekend een brief van de schout ondertekend door een aantal inwoners van  Almenum aan  de Gouverneur, dat 
hun  gemeente onder de franse bezetting  zeer veel geleden heeft zelfs oneindig  veel meer dan anderen  en het stilstaan van de 

fabrieken enz. enz. jaar 1815 (4) 

6840 36-A  
blz. 47 

22-04-1824 

Strikwerda  ?.  P. 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) 

6840 36-A  
blz. 49              

22-04-1824 

Strikwerda  J. Timmerman van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op 
een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen 

over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, 

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

6070 424-28      25-

05-1821 

Strikwerda Aede 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Strikwerda Aede, 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 

Strikwerda Aede, 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) 

5666  5 

00-00-1892 

Strikwerda D.----  Nijdam Jochem A. zonder beroep te Harlingen en Strikwerda Daniel, Koopman te Franeker maken bekend 

dat zij met de Stoomboot Prins van Oranje zullen varen van Harlingen naar Leeuwarden met vele tussenstops (zijn vermeld) 
vertrekdagen en tijden tevens de tarieven, Orders kunnen worden aangenomen  te Harlingen bij:  Nijdam Jochem A. aan de 

Kruisstraat te Franeker bij Schuitmaker C. aan ’t West  en bij Strikwerda D. aan het Kaatsveld,  te Kingmatille  bij Kas Jan  en te 

Dronrijp bij Geuker A.  en te Deinum bij Nieuwland J.  en te Ritzumazijl  bij Steenhuizen  S. R. enz jaar 1892 (7) 

8308 1070-8 
279-321 

28-10-1840 

Strikwerda D. F. te Arum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie 

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

Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11) 

8210 966/7 en 

881/14  

Strikwerda D. F. te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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



Bladz. 6>> 

27-08-1839 

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) 

5663 17        

08-04-1897 

Strikwerda D. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5673 
 

109, 1-8,   
31, 42 

05-02-1900 

Strikwerda D.te Leeuwarden, Hoendiep I,   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 de dienst is gestaakt en het schip terug is bij de 

fabrikant Botje Enzing  jaar 1900 (2)  dossier (13) 

5666 6 

10-08-1894 

Strikwerda Daniel Franeker Nieuw te openen dagelijksche dienst  Schip de Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander 

publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1894 

Dossier (7) 

5666 4 
07-09-1892 

Strikwerda Daniel Franeker Ondernemer Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties  jaar 1892 

5666 7 

20-08-1895 

Strikwerda Daniel Leeuwarden Dienst Leeuwarden Harlingen  Kapitein op de Hoendiep, Dossier met Advertenties en ander 

publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1895 

5666 4 

16-05-1895 

Strikwerda Daniel Leeuwarden Nieuw te openen dagelijksche dienst Kapitein op de Hoendiep, Dossier met Advertenties en 

ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1895 

5666  4 

00-00-1895 

Strikwerda Daniel Stoombootkapitein en en Feenstra Jan beide te Leeuwarden  maken bekend in een  poster dat zij  met de 

Stoomboot”Hoendiep” een dagelijkse Dienst behalve op Zondag  zullen uitvoeren tussen Leeuwarden en Harlingen met een 
aansluiting op de Stoombootdienst Harlingen op Amsterdam van Gase Joh. A. enz. jaar 1895  (4) 

5666  7 

00-00-1895 

Strikwerda Daniel Stoombootkapitein en en Feenstra Jan beide te Leeuwarden Hoofdkantoor aldaar aan de Burmaniastraat 4,  

maken bekend  dat zij per 26 Augustus eene uitbreiding geven en wel van Harlingen naar Franeker enz. jaar 1895 (4) 

5666  5 
00-00-1894 

Strikwerda Daniel,----  Nijdam Jochem A. zonder beroep te Harlingen en Strikwerda Daniel, Koopman te Franeker maken 
bekend dat zij met de Stoomboot Prins van Oranje zullen varen van Harlingen naar Leeuwarden met vele tussenstops (zijn 

vermeld) vertrekdagen en tijden tevens de tarieven, Orders kunnen worden aangenomen  te Harlingen bij:  Nijdam Jochem A. 

aan de Kruisstraat te Franeker bij Schuitmaker C. aan ’t West  en bij Strikwerda D. aan het Kaatsveld,  te Kingmatille  bij Kas 
Jan  en te Dronrijp bij Geuker A.  en te Deinum bij Nieuwland J.  en te Ritzumazijl  bij Steenhuizen  S. R. enz jaar 1892 (7) 

5666  4 

00-00-1892 

Strikwerda Daniel,---- Nijdam Jochem A. zonder beroep te Harlingen en Strikwerda Daniel, Koopman te Franeker maken 

bekend dat zij met de Stoomboot Prins van Oranje zullen varen van Harlingen naar Leeuwarden met vele tussenstops (zijn 
vermeld) vertrekdagen en tijden tevens de tarieven enz jaar 1892 (7) 

6047 379 

03-06-1819 

Strikwerda Ede  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 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

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

1819 (3) 

6070 424-27       

25-05-1821 

Strikwerda Fedde 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) 

6078 95-15 

25-01-1822 

Strikwerda Fedde Jacobs te Achlum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Almenum  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6089 1194 blz. 14     

23-12-1822 

Strikwerda Fedde Jacobs te Achlum 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) 

6249 

 

868 

13-09-1814 

Strikwerda Fedde Jakobs ondertekend een document als lid van het Plaatselijk Bestuur van Almenum betreffende het betalen 

van belasting door de Fabrijken enz. jaar 1814 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Strikwerda fedde, 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 

Strikwerda fedde, 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) 

6249 795 
24-08-1814  

Strikwerda Fedde? Jacobs, Hij ondertekend een document samen met andere Plaatselijke Bestuursleden van Almenum 
betreffende de grote armoede die voortspruit dat de eigenaren van de fabrieken alle te Harlingen wonen en aldaar worden 

aangeslagen enz. enz. Jaar 1814 (7) 

6395 457 
13-05-1815 

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

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

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

6078 95-15 
25-01-1822 

Strikwerda Jacob Jans te Tzum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 
Almenum  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6852 4-A 

31-08-1824 

Strikwerda Jan Pieters,---- Boonstra Broer Pieters, Leeraar der doopsgezinden op Terschelling verzoekt kwijtschelding van de 

boete die zij heeft gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de 
nalatenschap van Strikwerda Jan Pieters, jaar 1824 (3) 

8356 312-6 

31-03-1841 

Strikwerda Japik Tjallings staat vermeld in een dossier het inzenden van bewijzen van Dienst benodigd in de tweede zitting der 

Militie raden ligting 1841 wier werkelijke of gepresteerde dienst enz. jaar 1841 (3) 

6242 90 
04-02-1814 

Strikwerda Klaas Hobbes 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) 

6872 01-04-1825 

41-A 

Strikwerda Klaas---- Meilema  Pieter Folkerts van beroep Veerschipper van Bozum op Leeuwarden wonende te Bozum 

Onderwerp een proces verbaal van bekeuring door de ambtenaar te Baard en den Agent van Politie van Baarderadeel wegens 

weigering van visitatie van zijn vaartuig enz. enz.  en Strikwerda Klaas Ages wordt ook genoemd enz. jaar 1825 (3) 

6840 36-A  
blz. 45 

Strikwerda Klaas Schipper 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 



22-04-1824 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) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz. 9>> 

27-08-1839 

Strikwerda L. J. te Spannum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

8370 602/8 

21-06-1841 

Strikwerda P. S. , Hij wordt vermeld op een staat met Solicitanten voor Onderwijzer te Hallum, dit is een staat met hun gegevens 

en een staat met de uitslag en cijfers van het examen voor deze functie jaar 1841 (7) 

8385 929/28 

20-09-1841 

Strikwerda Pieter---- 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) 

8373 678/22 
12-07-1841 

Strikwerda Pieter S,-----Noordhof G. en Strikwerda Pieter S, Schoolonderwijzers te Elsloo en Haule Onderwerp een 
verzoekschrift wegens personele belasting enz. enz. jaar 1841 (4) 

3698 B-12 

27-02-1832 

Strikwerda Pieter, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, 
geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

9180 1054 

05-06-1915 

Strikwerda Reinder,  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) 

6078 95-17 
25-01-1822 

Strikwerda S. P. te Jorwert, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Weidum 
enz. enz. jaar 1822 (1) 

6047 379 

03-06-1819 

Strikwerda Siemon P.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6089 1194 blz. 16     
23-12-1822 

Strikwerda Siemon piers te Winzum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 
vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

8257  70/1, 4 

21-01-1840 

Strikwerda Sijmon Piers te Winsum, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van 

de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

6840 36-A  
blz. 48 

22-04-1824 

Strikwerda Simon Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  
Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over 

hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

6060 480 

06-07-1820 

Strikwerda Symon, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6840 36-A  

blz. 50              
22-04-1824 

Strikwerda T. P. , 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6251 1061 
07-09-1814 

Strikwerda Teede  Jakles Hij zet zijn handtekening samen met anderen onder het navolgende stuk: Staat der Achterstallige 
schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Gemeente Almenum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te 

Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13) 

6251 1061 
07-09-1814 

Strikwerda Tiedde Jacobs, Hij tekent als Gemeenteraadslid  van Almenum  het volgende document: Staat der Achterstallige 
schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Achlum over de jaren 1812 en 1813 opgemaakt te Almenun Jaar 1814 

(7) dossier (13) 

6396 590 

16-06-1815 

Strikwerda Tjalling Daniels---- Roman P. J. Secretaris van Franeker  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland te 

presenteren Strikwerda Tjalling Daniels en Poelstra Jacob Baukes welke zich geëngageerd hebben om enz. jaar 1815 (1) 

9186 548 

04-05-1918 

Strikwerda Tjalling, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale 

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

(5) 

5982 1752 
13-12-1813 

Strikwerda U. J?. 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) 

6843 4-A 
20-05-1824 

Strikwerda Ulbe Jacobs--- Sytsma Aaltje Sytses gehuwd met Strikwerda Ulbe Jacobs , te Herbaijum,  betreffende de 
nalatenschap van Sytsma Trijntje Sytses, Een handgeschreven brief met hun beider handtekening  jaar 1824 (4) 

6034 398 

30-05-1818 

StrikwerdaAde te Bozum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 

28-06-1817 

Strin? J. W. 193 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) 

6680 418 blz. 3 

07-10-1818  

Stripiaan Luiscius van A. te Delft, 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) 

8211 975/16 

23-09-1839 

Stro?mann en Berkemeier te Amsterdam het betreft de leverantie van 250 Ned. Ponden Saxische Wol aan de gevangenis te 

Leeuwarden en de Heeren Seket en Co. te Amsterdam voor 18.500 Ned. Ponden Deensche Wol en de gebroeders Deen te 
Tilburg eene hoeveelheid van 5.500 Ned. Ponden Duitsche Wol enz. jaar 1839 (5) 

6258  630-22 

17-04-1815 

Stroband  H. 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) 

6624 163 
01-02-1814 

Stroband ….?---- 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) 

6258 593-5 en 6 
10-06-1815 

Stroband ….? Van Harlingen---- Willems Rimmeren heeft in 1810 enige personen in het Moddergat onder Nes aan de wal had 
gezet welke verdagt gehouden  in op order van de heer  Stroband ….? Van Harlingen  bij Basteleur G. J. enz. enz. dat   Willems 

Rimmeren  gearresteerd wierde in  en is als gevangen naar Harlingen getransporteerd en naar zeggen heeft hij zig in de 

gevangenis van het leven beroofd enz. enz. jaar 1815  (2) dossier (8) 

6243 191-8 
06-03-1814 

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

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

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

6632 1297 

19-10-1814 

Stroband H.---- Hanekuik Jacob (Mr) openbaar Notaris residerende te Harlingen  in presentie van de getuigen Hakvoort Tijmen 

Jellis, Nintjes Pieter Jacobs  beide Lootsen en wonende op het eiland Urkrequiranten te eenre en ten andere Vries de Tjerk IJnzes 

Schipper wonende te Makkum en in dien kwaliteit voerende het Tjalkschip De Jonge Elisabeth, Boussenard Francois 
Oppergeneesheer van Nolay en Canin Jean Jacques Opper Chirurgijn van Loches de beide laatste als Chefs Commanderende  

voor vier en veertig mannen behoorende tot het gewezen garnizoen  der Franschen van Hamburg enz. verder IJpeij M.  Griffier 

van de Staten van Vriesland en Blok K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen, hun beider naam staat onder een 
document als was getekend met als onderwerp; Fransche Militairen  van Hamburg met schade hier binnengekomen enz.  verder 

vermeld  Steenderen van A.  , Hiemstra S. S. , Haefe van der C. P.  Stroband H. Comm. van Politie enz. jaar 1814 (6) 

6392 103 

10-02-1815 

Stroband H. Majoor van het 21e Batt.  Landstorm schrijft en  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de 

functie van  Lt. Colonel niet ambieert enz. jaar 1815 (2) 

8356 328/27- 

5 + 11               

03-04-1841 

Stroband H. wonende in wijk H. 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) 

6388 26 

05-10-1814 

Stroband Henricus , hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met vermelding van zijn rang) 

van het 21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2) 

8367 551/5, 174 
07-06-1841 

Stroband Henricus Harlingen Commissaris van Politie Harlingen 

6385 143 

06-07-1814 

Stroband Henricus 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) 

3698 B-41 
15-02-1832 

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

en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6) 

8367 551/4 
00-00-1841 

Stroband, Henricus Commissaris van Politie te Harlingen, ----- Witte, Johannes , Koopman en Winkelier te Harlingen.  
onderwerp;  een aanklacht tegen hem  omdat hij in de societeit ROMA zig schandelijke en honend heeft uitgelaten over Koning 

Willem I o. a.d de Koning genoemd een schurk,  een verdoemeling een moordenaar  enz. enz.  wordt verder genoemd, Bolman 

Jan Koopman van beroep, Stroband, Henricus Commissaris van Politie te Harlingen, Heep, Henricus Koopman, Hulst ter, Loon, 

Hein van, Ruiter, Pieter de. 7 Juni 1841 (4) 

6651  209 

01-05-1816 

Strobandt Joh’s---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur 

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

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

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

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

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

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

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

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

Elselo F J.  jaar 1816 (28) 

6096 621 
08-07-1823    

Strobosch---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de Gemeente 
en dorpen enz. enz. jaar 1823 (2) 

5763 3 

02-12-1890 

Strockens Wiebren H. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van 

enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is 

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

8131 1281-9 

27-12-1838 

Stroebe Casper Hendrik , Fuselier 10e afdeeling Infanterie * 1814 (24 jaar in 1838) 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) 

6632 1262,  

6e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

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

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

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

6671 54 blz. 17 

22-01-1818 

Stroes Janssen W. te Nederhorst Classis van Amersfoort 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 2,13 

22-01-1818 

Stroes Janssen W. te Nederhorst Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een 

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



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

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

6683 2 deel 2, 14 

04-01-1819 

Stroes Janssen W. te Nederhorst 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) 

6013 399 

08-07-1816 

Stroethof Christiaan,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben 

onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4) 

6671 54 deel 2,16 
22-01-1818 

Stroinck H. W. te Markelo 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) 

6671 54 blz. 19 
22-01-1818 

Stroinck H. W. te Markelo 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 blz. 9 

22-01-1818 

Stroinck H. W. te Markelo 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. 8 

14-02-1816 

Stroinck H. W. te Markelo, 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 
blz. 12 

16-01-1822 

Stroinck H. W. te Markelo, 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. 

18 
16-01-1822 

Stroinck H. W. te Markelo, 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, 17 
04-01-1819 

Stroinck H. W. te Markrlo wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 
Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, 

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

6833 38-D deel 1 
Blz. 9 

06-02-1824 

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

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 
Blz. 18 

06-02-1824 

Stroink H. W. te Markelo, 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 

6680 418 blz. 5 

07-10-1818  

Stroink J. A. te Almelo, 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) 

9182 284 

09-02-1916 

Stroker Bonne,  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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 2 

06-02-1824 

Stronck C. W. te Dordrecht, 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 

Stronck C. W. te Dordrecht, 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 694 

29-07-1815 

Stronkhuizen Kanonnier van de Rijdende Artillerie 2e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij 

wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire 
van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

8289 696/15, 197 

13-07-1840 

Strooband H. Harlingen Commissaris Van Politie, jaar 1840 

9180 989 
20-05-1915 

Stroobos  ---- Waterschap Klein Stroobos betreft de verkoop van grond, het dempen van een sloot  enz. enz. enz. tevens een 
grote tekening van Stroobos en Gerkesklooster van het waterschap jaar 1915  ( 43) 

6027 694 

07-10-1817 

Stroobos----- 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) 

6056 195 

20-03-1820 

Stroobos----- Leer een bestek en conditieen wegens het verbeteren des wegs no. 1 van Leer naar Duinkerken  in het 7e district 

van de waterstaat tussen Stroobos en Leeuwarden  beoosten de Kuikhornsterbrug  ook aanwezig een aanplakbiljet op A-3 
formaat jaar 1820 (8) 

6095 509 

14-06-1823   

Stroobos staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks)  van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook Het 

Bildt wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar 1823 

(8) 



5997 282 

25-03-1815 

Stroobos---- Steenbarster brug gelegen over de vaart van Dokkum naar Stroobos onderwerp vernieuwing van dez brug jaar 1815 

(2) 

6062 637 

16-09-1820 

Stroobos---- Stoet T. K.  een handgeschreven brief met zijn handtekening met als onderwerp  het onderhoud van het kanaal  van 

Dokkum naar Stroobos enz. jaar 1820 (2) 

9188 613 
23-05-1919 

Stroobos---- Waterschap de Twee Provincieen, te Grijpskerk en Stroobos, een handgeschreven brief met de handtekening  van 
de voorzitter Faber J. A en. secretaris Stuiveling G. onderwerp ; het verharden van de straatweg Stroobos Schalkendam  lopende 

vanaf de Rijkstrekweg Dokkum naar Stroobos bij de Draaibrug te Stroobos met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 

toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (10)   

6045 224 

07-04-1819 

Stroobos---- Wielinga Oeds Bonnes , aannemer en zijn borgen Bumalda Gerrit Ulbus en Wind Gosse  Doedes. Onderwerp; 

aanbesteding van de Reperatieen en Onderhoud, Metsel en Timmerwerk behorende tot het  kanaal Dokkum naar Stroobos,  jaar 

1819 (2) 

6096 659 
18-07-1823    

Stroobos, ---- Kadaster,  ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster, 
Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , Buwe 

Klooster, Blija, Hogebeintum,  Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum, Jorwerd,  
dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter  1e klasse  Dockters van Leeuwen A. H. het District Drogeham, aan de 

landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J.,  en aan de landmeter der 

1e klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar 
1823 (3) 

6087 970 

19-10-1822 

Stroobos, Onderwerp: aanbesteding  der verbetering van de weg van Stroobos naar Leeuwarden de aannemingssommen voor 

verbetering zijn door Bies L. K.   fl. 1755.= en voor reparatien aan Brandsma W. R.  fl. 1147,50 enz. jaar 1822 (2) 

6099 955 
01-10-1823    

Stroobosch----- Sietsema Harm Jans wonende onder Gerkesklooster hij heeft een dam in het water gelegd bij den Dorpstertil  
nabij Stroobosch , omdat het water niet verder kan enz.  en hij wil deze niet weghalen wordt hij gedwongen enz. jaar 1823 (1)   

9183 1597 

06-11-1916 

Strooisma Berend met vrouw, Komt voor op een  document  (blz.3)  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) 

8307  1057/2 
24-10-1840 

Stroolen H.  Korenmolenaar te Kralingen Zuid Holland , jaar 1840 

8320 85/6, 161 

28-01-1840 

Strooman Hendrik  Schip de Neptunus, jaar 1840 

5675 60 en 74 
07-03-1918 

Stroomberg H. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat 
hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan 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) 

9183 1405 

23-09-1916 

Stroop Ebel te Oldetrijne dat zijn schade aan het vee en boerderij ten gevolge van de hoge waterstand  en overstroming vergoed 

ten bedrage van enz. enz.wordt jaar 1916 (24) 

6255 241 

09-03-1815 

Stroop Jan Jans  ---- Jonge de Jacob Jacobs , Stroop Jan Jans  en Veensma Hendrik Sijbes aan hen is betaald ieder 10  guldens 

wegens geleverde paarden te Leeuwarden enz. vermeld op de declaratie der gemeente Leeuwarden enz. jaar 1815 (3) 

9180 1054 

05-06-1915 

Stroosma Jan,  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) 

5564 37 

16-04-1903 

Stroosma Johannes St. Annaparochie Openbare middelen tot vervoer van Personen, Stukken betreffende een concessie aanvraag 

van A. L. Sanders te Amsterdam tot indijking en inpoldering van een deel van de Friese Wadden , jaar 1903 

8280 525-A, 2 
2-12 

16-05-1840 

Stroosma Pieter Berends 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) 

8021 1020-19 
09-08-1837 

Stroothuis Johanes * 17-11-1810 Haarlem , Fuselier in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van 
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de 

Krijgsraad ,  uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de 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) 

3594 Map 88-B 

1876--1878 

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

inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een 
stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij 

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

5665 17 

28-01-1881 

Strop J. Parrega  Aanlegplaats BeurtschipWorkum  Bolsward, jaar 1881  Dossier tussen 1-en 4 

5665 24-01-1881  

akte 84 t/m 

89 

Strop J.,---- Smit Dirk Ansches, Eigenaar en Schipper van het Beurtschip van Hindelopen op Workum, Onderwerp:  o.a. een 

aankondiging van zijn Beurtdienst, wat ook in een advertentie  (4 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd, tevens het 

Tarief voor Personen en Bagage,  en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en wel  bij 

Jansma ….?, te Workum, Strop J., te Parrega en Tuininga H., te Bolsward jaar 1881 (7) 

6873 09-04-1825 

25/6-C 

Stropsma Folkert Sjoerds dat hij zig niet bij zijn Corps heeft vervoegd maar nog een schuld van enz. heeft achtergelaten jaar 

1825 (3) 

6869 02-03-1825 
26-C   

Stropsma Folkert Sjoerds, 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) 

6378 19 

06-12-1813 

Stropsma Sjoerd Rinderts---- Everts A. (Arend) Maire van Joure schrijft en tekend een brief aan Sminia van H. van de Raad van 

Prefecture waarnemende deze functie enz. meld aan 13 vrijwilligers ,en dat zij ware Vriezen zijn en dat zij genegen zijn hun 

bloed op te offeren als soldaten om de zolang gewenste onafhankelijkheid enz. enz. jaar 1813 (2) 

8224 1241/11 

06-12-1839 

Strovmann & Berkemeijer wordt vermeld in een staat geleidende processen verbaal wegens ontvangsten van Grondstoffen met 

vermelding van wat er geleverd wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Jaar 

1839 (4) 

8224 1241/9 

06-12-1839 

Strovmann & Berkemeijer wordt vermeld in geleidende declariatien wegens gedane leveranties met vermelding van wat er 

geleverd wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Jaar 1839 (4) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 
Correctie 

26-03-1824 

Struber Elisabeth, 331 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) 

6856 33-C 

16-10-1824 

Struder Arend geb. 09-07- 1796 Leeuwarden  , Kleermaker hij heeft zig niet doen inschrijven voor de nationale militie, verder 

o.a. vermeld de ouders en nog wat aantekeningen jaar 1824 (4) 

8096 626/20 
260 nr. 1 

28-06-1838 

Struick A. J. Kapitein op de Nederlanden, jaar 1838 

6833 38-D deel 2 
Blz. 9 

06-02-1824 

Struick P. C. te Gorinchem, 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 

8291 728/12 
22-07-1840 

Struik A. J. Rotterdam Batavia Kapitein op de  Nederlanden (Ameland) , jaar 1840 

8096 626/20 

43/455 
28-06-1838 

Struik A’Jans Harlingen Kapitein op de Nederlanden, jaar 1838 

6258 521-7 

31-05-1815 

Struik Beerend  wegens vuur aanzetten  en de Wagt te onderhouden enz. , wordt vermeld in een document genaamd Staat op het 

Respect van Onvoorziene Uitgaven over den Jare 1814 van de Gemeente Wolvega van betaalde en die nog betaald moeten 
worden jaar 1815 (4) dossier (9) 

8199 725-1_1 

17-07-1839 

Struik Hendrik wonende te Deventer Schipper van beroep  het betreft een bekeuring te Leeuwarden op de Grachtswal gegeven 

door de Commiesen van de Belastingen Berg van den Sjoerd en Horst ter Marcellus voor invoer van Wijn enz. jaar 839 (4) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Struik Jan Roelofs 71 is zijn volgnummer en  Meppel 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) 

8204 829/20, 264 
Blz. 9 

18-07-1839 

Struik van der IJde Sjoerds 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Struiks C. 27 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

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

betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Struiks Cornelis Pieter 238 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld 
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste 

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

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

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Struiks Cornelis, 727 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen 

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

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

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Struiks Johannes, 735 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen 

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

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

8375 716-3_1J 

22-07-1841 

Struiks Pieter Willem 23-09-1833opgenomen 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) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Struiks Willem, 398 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) 

5664 50 
17-09-1903 

Struiksma  Sjoerd de weduwe Wommels Schipper,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

9465 Deel 2, 48 

31-10-1866 

Struiksma Egbert Gatzes te Rien, Beurt en Veerdienst van Wommels naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van 

de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).   

9465 Deel 2, 48 

31-10-1866 

Struiksma Egbert Gatzes te Wommels, Beurt en Veerdienst van Wommels naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van 

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

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

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2-v 

17-07-1839 

Struiksma G. E. te Wommels is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

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

8199 729/5, 290 
Bladzijde 8-v 

17-07-1839 

Struiksma Gatze E. te Wommels 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) 

8197 690-5 
06-07-1839 

Struiksma Gatze Egberts---- Rispens Reinder Folkerts verzoekt kwijtrschelding van de boete van f 5750.- wegens te late aangifte 
van de Memorie van de nalatenschap van Rispens Folkert R. en dat Rispens Antje Reinders de memorie heeft getekend verder 

een brief ondertekend door alle 5 Rispens met de namen van de Rispens Reinder Folkerts Boer te Edens voor zig en als vader 

van en voogd over zijn 4 kinderen en wel Rispens Gerlofke, Rispens Trijntje, Rispens Akke en Rispens Gerlof Reinders ook 
Rispens Janke Reinders Dienstmeid te Allingawier, Rispens Dieuwke Reinders huisvrouw van Struiksma Gatze Egberts 

Koopman te Wommels, Rispens Tjipkjen Reinders huisvrouw van Noordenbos Ulbe Klazes Koopman te Wommels en Rispens 

Antje Reinders zonder beroep te  Edens enz. jaar 1839 (6} 



8380 833-2 

24-08-1841 

Wijmbrit- 

      seradeel 
 

Struiksma K. te Jutrijp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand 

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

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

(3) Gehele provincie (122) 

6851 2-b-A 

18-08-1824 

Struiving  J.--- Fierens S.  Struiving J., Keuchenius…..?,  Junrsma M. J., Zijlstra W. D., Fortuin C. D., Houten van H.,  Hansum 

A., Duif W. S.,  Elsenga R.  betreft een door de rekenkamer finaal verevende declaratieen, jaar 1824 (2) 

6865 1-C no. 17 
24-01-1825 

Struiving Eise, nummerverwisselaar voor  Buikstra Jelle Harms , 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)  

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correctie 

26-03-1824 

Struiving Eize, 98 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) 

6079 119 en 179 

01-02-1822 

Struiving H. D. (Henricus Dominicus) beroepen leeraar te Stavoren hij wordt voorgedragen als Rector van de Latijnsche school 

aldaar omdat hij de benodigde bekwaamheid heeft enz. jaar 1822 (1) 

6869 02-03-1825 
10-A 

Struiving H. D. (Henricus Dominicus) Dominee, dat door zijn vertrek het Doctoraat in onze gemeente vacant is geworden enz. 
en dat de nieuw beroepen leeraar Mackay David George van Foudgum en Raard zal kunnen en mogen vervullen enz. jaar 1825 

(3)  

6076 885 
15-11-1821 

Struiving H. D. (Henricus Dominicus) Predikant te Stavoren wordt benoemd als Predikat te Tjalleberd enz. jaar 1821 (1) 

6080 220 

04-03-1822 

Struiving H. D. (Henricus Dominicus). beroep Predikant te Stavoren  een voordracht voor de functie als Rector van de 

Latijnsche School aldaar enz. enz. jaar 1822 (2) 

6076 925 
27-11-1821 

Struiving H. D. (Henricus Dominicus).---- Velden van  P. omdat hij is vertrokken als Leeraar van de Gemeente Stavoren tevens 
benoemd waarnemend Rectoraat enz., is de weledele heer Struiving H. D. (Henricus Dominicus) thans Predikant te Tjallebert 

benoemd enz. jaar 1821 (1) 

6079 179 

18-02-1822 

Struiving H. D. als Rector provisioneel heeft vergaderd met de Curatoren bij welke gelegenheid de heren curatoren onderzoek 

hebben gedaan aar de bekwaamheid van eerstgenoemde als Rector en dat hij zig gedraagt enz. jaar 1822 (2) 

6830 18-A blz. 6 

21-01-1824 

Struiving H. D. te Stavoren,wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

6869 03-03-1825 

33-B 

Struiving H. D. van beroep Onderwijzer bij den Latijnschen school te Stavoren komt voor in een dossier van Onderwijzers van 

het Ministerie van Binnenlandsche zaken, Onderwijs en Waterstaat. Onderwijs Kunsten en Wetenschappen enz. jaar 1825 (3) 

dossier (11) 

6863 3/1+ 3/2-A  

22-12-1824 

Struiving J. , 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 

(10) 

6857 2-A 

22-10-1824 

Struiving J. Een declaratie door de algemene rekenkamer finaal goedgekeurd met bedragen, voor uitgevoerde werkzaamheden 

door genoemde persoon  jaar 1824 (4) 

6096 647 

15-07-1823    

Struiving J. een voorlopige verevening van de algemene rekenkamer wegens indemniteit voor gehouden opzigt na den laatsten 

Juni  1822 jaar 1823 (1) 

6865 19-A 

20-01-1825 

Struiving J. 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) 

6843 3-A 

20-05-1824 

Struiving J. Onderwerp; Waterstaat bedrag fl. 250. Jaar 1824 ( 2) 

6871 21-03-1825 

15-A 

Struiving J. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland 

op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer 

op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Struiving Jan, 407 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit 
de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van 

den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, 

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

9187 1341 

06-09-1918 

Struiving Pieter, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie 

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

(5) 

6013 399 
08-07-1816 

Strup Johannes Hendrik,  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) 

 

5674 89 
24-07-1908 

Stuart  C. C. de   Markiezin Douairiere van Bute verzoekt in een  handgeschreven brief (met gedrukt briefhoofd in kleur) door 
haar  en Oosterlaan L. getekend   vergunning voor om te mogen varen met het Stoom Yacht “S Y. Faoileag”in de provinciale 

wateren van Friesland tevens  correspondentie daarover enz. ook aanwezig 2 telegrammen,  jaar 1908 (7) 

5674 6 

24-07-1908 

Stuart Lady Margaret C. te Cardiff gezien haar verzoekschrift wordt er vergunning verleend  om met haar motorsloep “Faoileag”  

enz. enz.   (vergunning Rose)  Jaar 1908 (1) 

5674 89 

24-07-1908 

Stuart, de  Lady  Margaret Crichton  te Cardiff,   ---- Stuart  C. C. de   Markiezin Douairiere van Bute verzoekt in een  

handgeschreven brief (met gedrukt briefhoofd in kleur) door haar  en Oosterlaan L. getekend   vergunning voor om te mogen 

varen met het Stoom Yacht “S Y. Faoileag”in de provinciale wateren van Friesland tevens  correspondentie daarover enz. ook 
aanwezig 2 telegrammen,  jaar 1908 (7) 

6084 707 

27-07-1822 

Stuber Ulrich Herman in leven gehuwd met Vlist van der Neeltje---- Vlist van der Neeltje weduwe van Stuber Ulrich Herman zij 

wordt benoemd als distributeur te Franeker i.p.v. de overleden heer Verwey W. jaar 1822 (3) 

6383 30, 31, 32, 
33. 

20-04-1814 

Stucker Christiaan, Pikeur te Leeuwarden,  Onderwerp: dat op orde van de colonel der Nationale Guarde  Asbeck ….? door hem 
worden gestald en onderhouden 3 paarden die voor Delfzijl bestemd waren dat voorts nog op orde van de Luitenant Colonel 

Beekkerk ….? enz. enz. jaar 1814 (5) 



8384 907-16 

13-09-1841 

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

Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2) 

6383 93     

23-04-1814 

Stuf Johannes Leenderts 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) 

5985 191 

16-03-1814 

Stuiber J. van beroep Klerk----Bergsma E. H., en Sminia van H.  dit document is een Declaratie van beide genoemde in de 

functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen e.a.van geemployeerden aan het 

bureau enz. jaar 1814 (3) 

6300 16 

09-04-1821 

11-01-1822 
 

Stuiber Johannes  ---- Dekkinga Rinske wonend een geboren te Leeuwarden van de Gereformeerde Godsdienst,  een op 15 

februari 1821 vervallen Ordonnantie tegen haar Vrugt de Albert   Willems geboren en wonend te Harlingen van de zelfde 

godsdienst maar geen ledematen,  Zandbergen Machiel geboren te Roordahuizum wonende te Dokkum zijnde ledemaat    
Stuiber Johannes  geboren te Franeker wonende te Leeuwarden zijnde Ledemaat van de Roomschen Godsdienst,  Stavorinus 

Atje Jeles geboren te Bergum wonende te Leeuwarden  en Sijtsma Sytse Bouwes geboren en wonende te Holwerd de beide 

laatsten van de  Gereformeerde Godsdienst,   Dekkinga Rinske en  Stuiber Johannes  zij zijn geen ledemaat uit hoofde van 
Zinneloosheid en slordig gedrag enz. enz. jaar 1821 (1) 

5984 125,125F-1 

16-02-1814 

Stuiber P. , wordt vermeld op de staat van ontvang en uitgaaf ter zake van  het geen nog wegens de menues depenses en frais de 

parquet van den regtbank van eersten instantie zitting houdende te Leeuwarden enz. jaar 1814 (4) 

5984 125,125G-1 
16-02-1814 

Stuiber P. , wordt vermeld op de staat van ontvang en uitgaaf ter zake van  het geen nog wegens de menues depenses der 
regtbank van Koophandel zitting houdende te Leeuwarden enz. jaar 1814 (4) 

6016 665 

01-11-1816 

Stuijting, Bernardus geboren te Rotterdam laatste woonplaats Hendrik Ido Ambacht oud 21 a 22 jaar,  Onwillige die zig 

schuilhoud want hij heeft zig onttrokken aan de Nationale Militie en dat hij bij ontdekking direct in verzekerde gesteld moet 
worden jaar 1816 (3) 

8197 691-16 

08-07-1839 

Stuit G. W.---- Koumans Smeding Pieter te Leeuwarden van beroep Zeehandelaar geeft met eerbied te kennen dat zich thans 

voor de stad Leeuwarden bevindt het schip De Verenigde Trouw van de Schipper Stuit G. W.  van Wildervank met ene partij 

Cichoreiwortels naar Altona enz. jaar 1839 (2) 

3575 4 

18-11-1878 

Stuit Herke Eigenaar Veer te 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) 

6092 239 + 240 

26-03-1823 

Stuit Jan Ooites geeft samen met anderen met den meeste eerbied te kennen allen wonende te Ameland dat zij op 8 februari l.l. 

door behulp van een sloep van het Ameland zijn gegaan naar een schip dat al eenige dagen daar had gelegen zonder dat men 
enz.  met oogmerk dan ook om hetzelve te redden waar en zij door het ijs heen en met levensgevaar en ontzaggelijk veele 

moeten geslaagd enz. maar het schip was verlaten, het betreft het Schip de Les Six Amies gevoerd door de Kapitein Ragst R. 

bestaande de lading uit Honing verder blijkt er een probleem te zijn met het bergloon enz. als is get. door Wijma Sjoerd S., jaar 
1823 (5) 

6096 635  

12-07-1823 

Stuit Jan Ooites---- Glazener Nicolaas , Stuit Jan Ooites, Jong de Sint Clazen, Lijnslager Jan Harmens, Metz Teunis W. en 

Teuniks Gabe, het betreft een document of alleen hij danwel aan de Algemeene bergers op Ameland de 3/10 bergloon van het 
gestrande Sloepscheepje les Six Amis en deszelfs lading enz. en dat dit geschil in de minne geschikt mogt worden ook al omdat 

zij niemand aan boord vonden terwijl zij met levensgevaar door het IJs en ontzaggelijk veel moeite er in geslaagd zijn het schip 

te bereiken om mensen te redden enz. Jaar 1823 (20) 

6097 724 
05-08-1823    

Stuit Jan Ooites---- Glazener Nicolaas , Stuit Jan Ooites, Jong de Sint Clazen, Lijnslager Jan Harmens, Metz Teunis W. en 
Teunis Gabe het betreft een document of alleen hij danwel aan de Algemeene bergers op Ameland de 3/10 bergloon van het 

gestrande Sloepscheepje les Six Amis en deszelfs lading enz. en dat dit geschil in de minne geschikt mogt worden ook al omdat 
zij niemand aan boord vonden terwijl zij met levensgevaar door het IJs en ontzaggelijk veel moeite er in geslaagd zijn het schip 

te bereiken om mensen te redden enz. Jaar 1823 (1) 

6093 635, 284 

06-04-1823 

Stuit Jan Ooites Redder en Berger Schip de Les Six Amies, jaar 1823 

8001 587/5, 177 

10-06-1837 

Stuit W. E. Schipper, jaar 1837 

8214  1027/16 

bl. 1 nr. 634 
07-10-1839 

Stuit W. Els wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden van 

Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5) 

8047 527/10 

177/4770 
31-05-1837 

Stuit Willem Els Veendam Schipper, jaar 1837 

8047 527/10 

177/4771 

31-05-1837 

Stuit Willem Els Veendam Schipper, jaar 1837 

3622 A-6  

blz. 1 

12-01-1858 

Stuiveling Eelke Pieters, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 

vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8) 

9188 613 

23-05-1919 

Stuiveling G---- Waterschap de Twee Provincieen, te Grijpskerk en Stroobos, een handgeschreven brief met de handtekening  

van de voorzitter Faber J. A en. secretaris Stuiveling G. onderwerp ; het verharden van de straatweg Stroobos Schalkendam  

lopende vanaf de Rijkstrekweg Dokkum naar Stroobos bij de Draaibrug te Stroobos met een tekening (Blauwdruk) van de 
situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (10)   

3622 A-6  

blz. 1 
12-01-1858 

Stuiveling Johanna Pieetrs vrouw van Vries de M. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 aanduidende alle 

zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor 
elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) 

dossier (8) 

3622 A-10-1, 1 

regist. 9168 

22-02-1873 

Stuiveling Johanna Pieters vrouw van Vries de M. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige 

Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 

eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 



3622 A-10-2, 1 

regist. 9170 

15-03-1873 

Stuiveling Johanna Pieters vrouw van Vries de M. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle 

zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor 

elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) 
dossier (9) 

3622 A-9  

blz. 1 
24-03-1868 

Stuiveling Johanna Pieters vrouw van Vries de M. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige 

Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker 
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van 

Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

9187 1644 

06-11-1918 

Stuivenwold Frederikus, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie 

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

9182 285/7 

07-02-1916 

Stuivenwolde Evert Bolswar Politieagent Met Signalement, jaar 1916 

8342  37/1-13 
12-01-1841 

Stuiver Albert Arends te Terwispel, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de 
overtreding enz. jaar 1841 (9) 

8257  69/20, 1 

nummer 65 

20-01-1840 

Stuiver Arent hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 

Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 

april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of 
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

8061 1270/19    

254/11050 
18-12-1837 

Stuiver G. A. Haarlem, jaar 1837 

8298  864/32 

29-08-1840 

Stuiver G. A. Veenbaas te Haarlem, jaar 1840 

8199 729/5, 290 
Bladz. 40-v 

17-07-1839 

Stuiver Hendrik A. te Langezwaag 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) 

9184 216 

17-02-1917 

Stuiver Hendrik Arend Oudehorne Voordracht en benoeming voor  de functie van Veldwachter te Lemsterland , jaar 1917 (3) 

8364 493-17 

19-05-1841 

Stuiver Hendrik Arends  Veenman te Langezwaag, Request met o.a. een  brief met zijn handtekening waarin hij met 

verschuldigde eerbied te kennen geeft aan de Gouverneur van Vriesland dat hij bovenop zijn verschuldigde accins een 1/5 

verhoging moet betalen  hij verzoekt dan ook enz. jaar 1841 (8) 

9186 146 
06-02-1918 

Stuiver Hendrik, 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 

8257  69/20, 1 

nummer 94 
20-01-1840 

Stuiver Jacob hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane 

Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of 

Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 40-v 

17-07-1839 

Stuiver Jan H. te Langezwaag 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) 

6692 299 

00-00-1816 

Stuiver Jentje Arents te Gaast met haar 7 kinderen in bittere armoede leeft onderwerp; armvoogdij, tevens een handgeschreven 

brief met haar handtekening (5 ) jaar 1819 

6631 1189 lijst 3 

26-09-1814 

Stuiver Luiten Klasen staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met 

vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) 
door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, 

hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens 

de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra 
Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 

1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Hieronimus) (Pred.) Bovenkamp A. L. 

(Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., 
Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9) 

6383 75 

23-04-1814 

Stuiver Pieter R. te Sexbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig 

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

8289  699/12, 254 

13-07-1840 

Stuiver,  G. A. Veenman onder Haarlem, jaar 1840 

6839 3-A 

05-04-1824 

Stuiving J.---- Haasdijk A. L.  betreft vervening en het vernieuwen van de beschoeing enz. wordt ook in genoemd, Oldenburger 

C.,   Brandsma W. R.,   Stuiving J ,  Houten van H.,  Hansum H., Duijf W. S., Elsinga R.,  Fortuin C. D. (7) jaar 1824 

8225  1245-8b   61-

69        07-12-

1839 

Stukje Harmina weduwe van Vries de J. staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte 

datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder 

de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in 
de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

8174 286/4 

00-00-1839 

Stulart Bernardus te Utrecht jaar 1839 (2) 

6038 650 
02-09-1818 

Stumphius Christiaan,     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) 

9725 Deel 2  

Blz. 84  

00-00-1890 

Stunt Jan,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 



9725 Deel 2  

Blz. 85 

00-00-1890 

Stunt Jan,  naar Bilbao 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

8093       565-6   
13-01-1838 

Stupam Louis Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Antwerpen. Sergeant-majoor28-7-1836 Overleden te Semarang,  
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

3600 2 + 3 

03-02-1873 

Sturenberg  & Cie Leeuwarden, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van 

alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14) 

8093 565-6 
00-00-1836 

Sturler, de Johan Alphonse Victor Geb. Tiel, laatst gewoond hebbende te Batavia. Ritmeester 5-7-1836 Overleden te Buitenzorg 
(Id) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

6872 05-04-1825 

23-A 

Sturm Romke Klazes---- Zijlstra Kornelis Dirks. Onderwerp; dat hij Taxateur bij het kadaster wil worden i.p.v. de overleden 

Sturm Romke Klazes enz. jaar 1825 (2) 

8386 949/29 
20-09-1841 

Stustza te Terzool, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in 
de Grietenij Rauwerderhem als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 

1841 (3) 

8359 372-18 
16-04-1841 

Stuten J. A.  Controleur  hij heeft zig bereid verklaard voor 4 dagen waar te nemen voor  Sitter de J.  Arr. Inspecteur te 
Leeuwarden die een verzoek tot verlof heeft ingediend enz. jaar 1841 (3) 

8359 372-18 

16-04-1841 

Stuten J. A.  neemt voor 4 dagen de functie waar van de Arrondissements Inspecteur te Leeuwarden Sitter de J. die verlof vraagt 

in een door hem ondertekende brief enz. jaar 1841 (3) 

8379 796-11 
13-08-1841 

Stuten J. A. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een ondertekend document van Sitter de J. de Arrondissements Inspecteur aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende dat aan hem wordt opgedragen om de functie van Sitter de J. enz. jaar 1841 (3) 

6245 399-26 

10-05-1814 

Stuts Johannes, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Murmerwoude  jaar 1812 (3) 

6281 583- 2 
05-06-1817 

Stutsman Johan Nicolaas, Chirurgijn, 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) 

6101 1338 

23-12-1823 

Stutt R. Timmerman 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) 

6013 399 

08-07-1816 

Stutzes Christoffel,  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) 

6013 448, 54/55 
17-07-1816  

Stuul Tamme hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4) 

8356 328/27-5               

03-04-1841 

Stuur A. H 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) 

6835 1-A 

24-02-1824 

Stuur Albert Harmens Harlingen Scheepseigenaar Hoop, jaar 1824 

6079 209 

28-02-1822 

Stuur R. C. ---- Huizinga Ybele Rienks bezittende de 2e rang tot schoolonderwijzer te Kollum  de gecommitteerden uit den 

stemgerechtigde ingezetenen van Kollum ten einde eene onderwijzer aldaar te benoemen voor de bestaande vacaturen en alsoo 

intrekt de vroegere verleende autorisatie tot het benoemen en aanstellen van Jongerhuis F. D. tot Schoolonderwijzer aldaar en 
om te persisteeren de benoeming van Sluiter L. J. enz. (was getekend) de stemgeregtigden, Swart Holle, Faber L., Stuur R. C., 

Gorter H., Heemstra van W. H., Eskes B., Klaver T. J., Wiersma L. R. en de secretaris Ypey L. enz. jaar 1822 (3) 

6640 537 
17-06-1815 

Stuur R. C.  is de Schout van de gemeente Kollum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Faber 
Lourens Openbaar Notaris enz. jaar 1815 (1) 

6640   514 

01-06-1815 

Stuur R. C.  Schout van de gemeente Kollum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Faber Lourens 

Openbaar Notaris enz. jaar 1815 (1) 

6640   545 
01-06-1815 

Stuur R. C.  Schout van de gemeente Kollum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij heeft 
goed gevonden dat door het overlijden van Beystra R. A.  en de benoeming van Faber L. tot Adjunkt Schout twee vacatures in 

den raad dezer gemeente zijn opengevallen en er worden voorgedragen Eskes B. afgetreden Schout en Meinardi Joh’s 

Distelateur enz. jaar 1815 (1) 

6639 442 
10-05-1815 

Stuur R. C.---- Faber Lourens Openbaar Notaris wordt voorgedragen door Stuur R. C. Schout van de gemeente Kollum als 
Adjudant Schout in de Gemeente Kollum enz. jaar 1815 (1) 

6070 424-27       

25-05-1821 

Stuur R. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6070 445 

30-05-1821 

Stuur Romke  ---- Woude van der  Pieter Simons te Warnswerd  en Gerbrandy Jouke Gerbens te Rauwerd en Stuur Romke  te 

Kollum zij worden benoemd bij het kadaster enz. enz. jaar 1821 (3) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6624 197 

29-01-1814 

Stuur Romke Klazes Lid van de Municipale Raad van Kollum wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van Eskes 

B. de Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1) 

6082 453 
03-05-1822 

Stuur Romke Klazes, 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 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6069 

 

303 

16-04-1821 

Stuur Romke te Kollum hij wordt benoemd samen met Gerbrandij Jouke Gerbens te Rauwerd en Woude van der Pieter Simon te 

Wanswerd als taxateur om de landerijen  in het Kanton Leeuwarden te doen aanvangen enz. enz. jaar 1821 (1) 

6060 480 

06-07-1820 

Stuur Romke, 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) 



6833 27-A blz. 8 

06-02-1824 

Stuurhaan Hend’k 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 257 deel 2 
31-03-1815 

Stuurman Aaldert Jurjens hij zet een kruisje  (dit is zijn eigengezette merk) onder het navolgende document>>> Reneman F. 
Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen 

der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met 

twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm 
alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te 

Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

3701 39-D 

09-02-1842 

Stuurman Aaltje Andries, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de 

termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

3701 39-C 

08-02-1839 

Stuurman Aaltje Andries, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de 

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

3700 39-B 

04-02-1836 

Stuurman Aaltjen And´s, 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 

Stuurman Aaltjen And’s, 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) 

3701 1-C, 5 

01-03-1839 

Stuurman Aaltjen Andries te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. 

Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente 

dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 
1839 (5) dossier (8) 

3700 39-C 

06-02-1837 

Stuurman Aaltjen Andries, 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) 

6009 182 

15-03-1816 

Stuurman Albert Jurjens Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)   

3700 39-A 

04-02-1835 

Stuurman And’s Willems, 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) 

3701 39-D 

09-02-1842 

Stuurman Andries Andreis, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de 

termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

3701 39-C 

08-02-1839 

Stuurman Andries Andries, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de 

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

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3701 39-D 

09-02-1842 

Stuurman Andries W. , wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen 

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

de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

3701 39-C 

08-02-1839 

Stuurman Andries W. , wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen 

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

de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3700 39-C 
06-02-1837 

Stuurman Andries W. , 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) 

3700 39-B 
04-02-1836 

Stuurman Andries W. , 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) 

6630  1017B  

blz. 4 
22-08-1814 

Stuurman Andries Willems staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van 
gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 

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

6630  1017A, 4 
22-08-1814 

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

aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 

enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

8021 1020-19 
09-08-1837 

Stuurman C.---- Volkers Pieter zich ook noemende Stuurman C. * 16-06-1794 Enkhuizen , Pionnier Oost Indisch leger 
infanterie,  Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van 

Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  Uit  Oostindie teruggezonden met het schip  Ida Aleida in 1829  

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) 

8171 235/16, 286 

02-03-1839 

Stuurman Ebo Jans Langakkerschans Schipper, jaar 1839 

3698 A-17 

08-10-1828 

Stuurman Fedde Jappes, 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 

(4) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 3-v 

17-07-1839 

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

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



6627 608 

30-04-1814 

Stuurman J. H. , 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) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 29-v 

17-07-1839 

Stuurman Jurjen A. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 

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

6630  1017B  

blz. 7 
22-08-1814 

Stuurman Sipke Willems staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding 

der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van 
gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 

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

6630  1017A, 6 
22-08-1814 

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

aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 

enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

6382 79 nr. 104 

31-03-1814 

Stuurman W. , 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) 

3700 39-A 
04-02-1835 

Stuurman Willem And’ s, 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) 

3701 1-C, 5 
01-03-1839 

Stuurman Willem Andries te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. 
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente 

dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 

1839 (5) dossier (8) 

3701 39-D 
09-02-1842 

Stuurman Willem Andries, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de 
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9) 

3701 39-C 
08-02-1839 

Stuurman Willem Andries, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de 
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3700 39-C 

06-02-1837 

Stuurman Willem Andries, 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) 

8165 146/15, 265 

08-02-1839 

Stuurmans Sybolt Sayes Schipper op de Goede Hoop, jaar 1839 

3698 B-40 
18-02-1832 

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

en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5) 

6252 1193-31 
29-11-1814 

StuurRomke   zijn rekening wordt betaald wegens het opnemen en meten van alle sluizen en bruggen enz.,  hij komt voor in een 
dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier 

(36) 

6840 36-A  
blz. 43 

22-04-1824 

Stuursma Jurre Werkman van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 

8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

7968 286, 9/6 
03-01-1837 

Stuut J. O. Kapitein op de Groot Lankum, jaar 1837 

9725 Deel I   

Blz.57 
00-00-1872 

Stuut Jacobus Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 
kolommen info. jaar 1872 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 63 

00-00-1873 

Stuut Jacobus Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

kolommen info. jaar 1873 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 128 

00-00-1893 

Stuut Jan , naar Engeland  6e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

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

9725 Deel 2  

Blz. 106 

00-00-1891 

Stuut Jan naar Bilbao, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 138 

00-00-1893 

Stuut Jan naar de Oostzee,  6e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 
genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

9725 Deel 2  

Blz. 140 
00-00-1894 

Stuut Jan naar de Oostzee,  6e 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. 143 
00-00-1894 

Stuut Jan naar de Oostzee,  6e 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. 112 
00-00-1891 

Stuut Jan naar Engeland voor 12 reizen, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats 

(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog 
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 

(2) 



9725 Deel 2  

Blz. 123 

00-00-1892 

Stuut Jan naar Engeland, 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 1892 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 102 

00-00-1891 

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

miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 89  
00-00-1890 

Stuut Jan naar Spanje, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- 
miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 90  
00-00-1890 

Stuut Jan naar Spanje, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- 
miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 134 
00-00-1893 

Stuut Jan nar Aberdeen,  6e 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) 

9126 1016 

21-06-1879    

Stuut Jan O. .---- 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) 

8061 286/11370 
28-12-1837 

Stuut Jan Ooites [1] Harlingen Kapitein op de Groot Lankum, jaar 1837 

8061 286/11369 

28-12-1837 

Stuut Jan Ooites [2] Harlingen Kapitein op de Groot Lankum, jaar 1837 

9725 Deel 2  
Blz. 135 

00-00-1893 

Stuut Jan,  6e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 
niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 

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

9725 Deel 2  

Blz. 105 
00-00-1891 

Stuut Jan, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 108 
00-00-1891 

Stuut Jan, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 120 

00-00-1892 

Stuut Jan, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

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

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

8187 496/19, 119 

13-05-1839 

Stuveling J.Schipper op de Petronelle Catharina, jaar 1839 

8280 526-1, 1 
22-05-1840 

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

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

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

8280 526-1, 1 
22-05-1840 

Stuveling P. H.  te Strobos als  uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

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

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

8375 708-5_1 

20-07-1841 

Stuveling P. H. te Strobos staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de 

Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit 

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

8386 949/6-1 
25-09-1841 

Stuveling P. H. te Stroobos Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als 
de ontvanger jaar 1841 (2) 

9414 220 

22-10-1919  

Stuveling P.---- Mulder J. en Stuveling P. staan als in hunne hoedanigheid van Voorzitter en Secretaris van de Algemeene 

Nederlandse Politiebond, afdeling Drente enz.  en  Putten van Gerrit  en  Koenot Adolf Harmanus  staan als in hunne 
hoedanigheid van Voorzitter en Secretaris van de  Algemeene Bond  van Politie personeel in Nederland, in een gedrukte brief 

aan de heeren Gedeputeerde Staten der provincie Drente ,  Onderwerp het aanvangsalaris van fl. 1600.= enz. enz. tot een 

maximum van fl. 2100.= enz. jaar 1919 (9) 

3622 A-6  

blz. 7         

12-01-1858 

Stuveling Pieter Hendriks, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 

vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 

Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8) 

3622 A-3 

blz. 7 

05-01-1848 

Stuveling Pieter, 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. 7 
31-12-1852 

Stuveling Pieter, 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) 

9182 285/36 

07-02-1916 

Stuveling Sijtze Veldwachter Oenkerk Met Signalement, jaar 1916 

6631  1114 

6e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Stuvenberg Liske (vrouw) staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook 

wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18) 



8211 988-3, 25 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Stuw K. te Menaldum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

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

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

(132) 

8204 829/20, 264 

Blz. 6v 

12-08-1839 

Stuyver Pieter Jan 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) 

6644  799  
nrs. 46-74 

25-09-1815 

Stykel Rieuwert Hendriks 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) 

9185 1546 

19-11-1917 

Suameer---- Hanewald  J. J. te Bergum  gevolmachtigde van de gecommiteerden van “ Het Groot Miedland”  Kadastraal te 

Oostermeer een vergunning gekregen om een losse brug over de Reed in het Suameer te doen verangen door een vaste brug van 
4.50 meter doorvaart enz. enz. jaar 1917 (7) 

6425 22 

10-01-1818 

Suart Jan * 11-03-1792 Bommel wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een 

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

weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en 

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

8379 804-1 
16-08-1841 

Suarz  J. L. O. te Lemmer staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende een akte van borgtocht jaar 1841 (4) 

8356 310-1 

30-03-1841 

Suarz ? J. L. O.  het betreft de akte van Bortogt van hem als ontvanger te Lemmer enz. jaar 1841 (3) 

6850 11-A  
02-08-1824 

Subli of Seibli P.----- Een staat met kandidaten voor de post van Ontvanger de belastingen te Lieve Vrouwen Parochie met op en 
aanmerkingen, talen die ze spreken enz. i.p.v. de aftredende ambtenaar Andringa van Arjen Lambertus en wel Folkama de Buhr 

Jan Remmert, Zijlstra Pieter Pieters, Subli of Seibli P. jaar 1824 (4) 

8376 
 

747/12 
31-07-1841 

Suchtelen  A. L. Bw. Eerste commies ter postkantore te  Leeuwarden  jaar 1841 (5) 

6101 1341 

24-12-1823 

Suchtelen Jonkheer Adriaan Leopold Balthasar Willem , Hij is candidaat vor de post van 2e commies bij het Postkantoor te 

Leeuwarden  i.p.v. Wiegersma Foppe  2e commies bij het Postkantoor te Leeuwarden  heeft  een eervol ontslag enz. Jaar 1823 

(3) 

6418 265 

21-06-1817 

Suchtelen van ….? en Bouricius ….? beide 1e Luitenant die zig met 2 sergeante elks zig op hun aangewzen posten te zullen 

bevinden enz. jaar 1817 (1) 

8195 661/16, 254 

28-06-1839 

Suddick Joh. Amsterdam/Friesl. Schip de Counden, jaar 1839 

6058 323  

04-05-1820 

Sude Johannes---- Scheltema Jan wonende op het Eiland Ameland geeft met onderdanigheid te kennen in een door hem 

ondertekende brief aan de Heer Gouverneur van Vriesland dat hij gekwalicifeerd geworden is door sekere Abels Berend 

Schipper en eigenaar van het verongelukte schip de Vrouw Elisabeth wonende te Vreeswijk,  betreffende de geborgen goederen 
enz. ook aanwezig de volmacht van Berend Abels bij Notaris Baum Pieter Fredrik te Amsterdam enz. geass. met de Heeren 

Sude Johannes Makelaar wonende op de Egelantiersgragt Lubeck van Carel Jan Kantoor bediende wonende op de Zeedijk bei 

de Stormsteeg binnen Amsterdam enz. enz. dit document is ondertekend door alle genoemde personenen en door een tweede 
Notaris Molster J. A. enz. ook aanwezig een akte gepasseerd bij Notaris Ruardi Johannes te Lemmer aanwezig de koopakte van 

het schip van Berend Abels woont dan te Wildervank die verklaard schuldig te zijn aan Witteveen Jouwert Fredriks 

Scheepstimmerman een somma van f. 3000.= ter zake koop en leverantie van een nieuw Tjalkschip enz. jaar 1820 (8) 

6631 1201 

25-09-1814 

Suderma A. S. Diaken ondertekend een request aan de Gouverneur van Vriesland namens de Kerkenraad van de Hervormde 

Kerk en eenige voornaamste Hervormde Ingezetenen van Gerkesklooster het betreft te voldoen aan hunne geweezen Leeraar  

Predikant Assen van Petrus die vertrokken is  het laatst van de maand December 1811 enz. maar dat de wezenlijk behoeftige 
Gemeente aan de “Vrekheid” eene Rijke Predikant voldaan behoud te worden?” en hun tegenwoordige Predikant Waringa A. 

(Albertus) van wiens bekrompen toestand enz. jaar 1814 (6) 

6661 126 blz. 8 

26-02-1817 

Suderma A. S. Zijn handtekening staat onder het navolgende document; de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp 

Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen van P. (Petrus)  als 
gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 

1817 (5) dossier (8) 

6633 1384 
ingebonden 

tussen 1377 

en 1378 
24-10-1814 

Suderma Abraham Sijtses---- ---- Boer de Jelle Ykes en Zuidersma Abraham Sytzes (ondertekend als Abraham Sijtses Suderma) 
Diakenen en Armbezorgers te Gerkesklooster dat zij sedert 3 jaren onderhouden  de weduwe en kinderen van Clases Jan maar 

dat zij van de Gemeente Augustinusga de helft moeten dragen omdat enz. Jan Clases  zig  van meet af aan te Gerkesklooster zig 

heeft opgehouden en getrouwd met Jillings Jeltje aldaar geboortig en aldaar 4 kinderen heeft verwekt enz. verder een verklaringe  
ondertekend door Boer de Jelle Ykes dat Poepkes Jan Klasens in 1763 in dat dorp gewoond heeft en dat tussen beide plaatsen 

nooit een enz. en zijn  zoon Poepkes K. H. met zijn vrouw enz. verder een verklaring van de inwoners van Gerkesklooster 

Suderma A. S. Diaken, Boer de J. IJ. , Diaken, Boersma M. W., Sijtsma R. R., Veen v.d. W. D., Meinardy J. L., Klooster van R. 
H. (Municipaal), With de F., Dijk van K. R. (Ouderling) Bolhuis A. G. (Ouderling) en door allen ondertekend en die verklaren  

dat Jan Clases tot aan zijn dood te Gerkesklooster heeft gewoond jaar 1814 (6) 

6390 45 en 111 

07-12-1814 

Suderma van U.?. ---- Zuidersma Jacob Zijtzes, de Diaconen der hervormde gemeente van Augustinusga schrijven dat zij 

voornormde mede in alimentatie hebben enz.  en zijn broeder Zuidersma Ubele (Oeble)  Zijtzes wonende te Augustinusga enz. 
dat eerstgenoemde op vele tijden is zinloos quaadaardig met vallende ziektens is beladen en hem s’nachts altijd op zijn bed moet 

kluisteren enz. zodat Zuidersma Ubele Zijtzes de enigste is die hem kan onderhouden moet deze uit den dienst worden ontslagen 
enz. deze brief is getekend door De Diaconen  Suderma van U.?. , Heekstra W. F., Baven T. en Snethlage J. W. Praeses S. jaar 

1814 (4) 

6623 195-196 

16-01-1814 

Sudersma B. J., ---- 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) 

6680 418 blz. 4 
07-10-1818  

Suerman B. F. Hoogleeraar te Utrecht, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle 
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende 



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

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

6713 1 

00-00-1823 

Suerman B. F. Professor Med. Doctor te  Utrecht, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord 

Braband, Gelderland, Holland,  Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen, 
Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen,  en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7) 

6864 51-D 

05-01-1825 

Suerman B. T. Medecine Docter en Hoogleraar te Utrecht, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. 

enz.  jaar 1825 (2) 

6046 357 
24-05-1819 

Suermondt & Comp.---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de 
maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van 

Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en 

Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris 
Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van 

Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep 

Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie 
Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan 

Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie 

Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht 
van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini 

Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van 

Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis 

van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de 

weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de 

Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de 
eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg 

Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te 

Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., 
Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & 

Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 

1819 (21) 

6046 357 

24-05-1819 

Suermondt & zoonen & Comp C.---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document 

dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van 

Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en 
Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris 

Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van 

Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep 
Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie 

Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan 

Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie 
Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht 

van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini 

Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van 
Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis 

van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de 

weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de 
Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de 

eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg 

Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te 
Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., 

Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & 

Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 
1819 (21) 

6046 357 

24-05-1819 

Suermondt Evert---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand 

maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar 
Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te 

Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin 

genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de 
firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra 

Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. 

, Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie 
de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, 

Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel 

Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de 
firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen 

Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & 

Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van 
Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en 

getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door 

Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat 
er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., 

Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de 

Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman 
Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21) 

6046 357 

24-05-1819 

Suermondt Willem Bz.---- 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) 

8386 949/17 

20-09-1841 

Suhr B. te Koudum, 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) 

8375 708-5_17a 

20-07-1841 

Suhr C. te Koudum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor van 

Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend namens de Grietman Nauta  G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn van een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in 
de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Hemelumer 
Oldephaert 

       en 

Noordwolde 

Suhr C. te Koudum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert  en 

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

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

8285 615-2, 17 

19-06-1840 

Suhr C. te Koudum 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) 

8280 526-1, 17 
22-05-1840 

Suhr E?. te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een 
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de 

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

gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 17 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Suhr O. te Koudum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132) 

6835 18-A 
03-03-1824 

Suidema Alber S. Koopman en Herbergier te Kollum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal 
te voorkomen   jaar 1824 (2) 

6257 410-5 

28-04-1815 

Suidema Minze D., 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) 

6631  1109 

12-09-1814 

Suiderbaan Hendrina Geertruid---- Campferbeek von Eichstorf Duco Anthon (Baron)  laatst woonachtig geweest te Dockum en 

thans in dienst als Capitein onder de Landmilitie, ook aais van nwezig  een door hem ondertekende brief en een bref waarin staat 
dat hij geboren is 14-09-1771 en zoon  is van Eichstorf von Burclard Hartwich Friedriech  in leven Luitenant  Colonel in dienst 

van  deze Staat en van Haan de Elisabeth en gehuwd met Suiderbaan Hendrina Geertruid geboren in Dockum  enz. jaar 1814 (3) 

6257 410-2 

28-04-1815 

Suiderhof Albert Hattums  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) 

6383 90    
23-04-1814 

Suidersma Abraham Sydzes 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) 

6281 583- 68 

05-06-1817 

Suidersma Hendrik Joh’s, Landbouwer, 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) 

6081 326 

01-04-1822 

Suidersma---- Keuchenius AE, E. hij is overleden en er wordt een plaatsvervanger gezocht  en worden voorgesteld als kandidaat 

(met uitvoerige gegevens) Hingst Klaas 37 jaar, Bouwmeester Hendrik 35 jaar,  Kamphuis Jacob 41 jaar,  Stoffels Tjitte 30 jaar, 
Vellinga Minne 52 jaar en de requesten van  Suidersma ,Berehuis   en Fiehne zijn alhier onbekend verder wordt genoemd  de 

ontvanger Jong T. T. P. en de commiesen Gronemeyer en Bagman enz. enz.  jaar 1822 (4) 

6393 169 
18-03-1815 

Suidersma S. G. ---- Wijtzes Willem gepensioneerde Luitenant wordt voorgesteld voor de functie van Adjudant met rang van 
Capitein in plaats van de Adjudant Huijsman Simon Jans en tot 1e Luitenant den 2e Luitenant Postmus P. Albert in plaats van de 

1e Luitenant Suidersma S. G. en tot 2e luitenant den Sergeant Vries de S. S. enz.  document ondertekend door With de M.  

Luitenant Collonel Commandeerende het 6e Bataillon Landstorm te Augustinusga enz. jaar 1815 (1) 

6391 30 
14-01-1815 

Suidersma Sikke Gerlofs---- With de M. Luitenat Collonel commandeerende het 6e Bataillon Landstorm ondertekend een 
document dat bij zijn afwezigheid Nicolay ….? Majoor commanderende het 6e Bataillon Landstorm heeft te kennen gegeven 

dat om moveerende redenen den heer Luitenant adjudant Huisman Simon Jansen den  1e  Luitenant Suidersma Sikke Gerlofs 



verzogt hebben ontslagen te mogen worden enz. en daarvoor worden voorgedragen Wijtses Willem gepensioneerd tot Adjudant 

met rang van Capitein  en den 2e luitenant Postmus Pieter Alberts tot 1e  Luitenant en in de plaats van laatsgemelde den 

Sergeant Vries Simon Simons tot  2e luitenant enz. jaar 1815 (1) 

6380 55-A en 59 
12-02-1814 

Suiderveld Jan---- Sytzama van S. G. Luitenant Colonel van het 2e regiment Dragonders een door hem getekende brief aan de 
commissarissen voor de raad van de Landmilitie in Vriesland: geïnformeerd zijnde dat Buisma Jan Simon zich noemende Drost  

Laurens of Bilker Jan ook wel Suiderveld Jan  en Leeuw Otto Frans (Franses) op heden als remplacant zijn goedgekeurd enz. de 

eerst genoemde voor Wiersma Durk Lieuwes en de andere voor Swart Andries Jan enz. maar dat Buisma Jan Simon zich 
noemende Drost Jan Laurens of Bilker Jan en Leeuw Otto Frans bij mij hebben geëngageerd en alle slinkse streken  gebruikt om 

zig daarvan te ontdoen enz.  en ik zal daartoe alle middelen in het werk stellen dat zij niet als remplacant maar als Dragonder bij 

mijn regiment voor zich zelve zullen dienen jaar 1814 (2) 

6101 1311  
16-12-1823 

Suiderveld Walter Reins te Elahuizen, 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) 

6244 302   
25-03-1814 

Suidman  J. B. E. 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) 

6623 122 

06-01-1814 

Suidman J. B. E. (Jacobus Bernardus Egbertus), Lootsma J. A  (Jacob Aukes) als President der Burgemeesteren van Stavoren 

enz. op den Raadhuis dezer Stad den heeren Janzen Pieter Cornelis, Pieters Salling, Doornbos E. G., Werf van der S. H., Jong de 
H. H., Trip Hendrik, Reiniers Hidde en Suidman J. B. E. (Jacobus Bernardus Egbertus)als benoemde leden van de Vroedschap 

en in tegenwoordigheid van de mede Burgemeesters Siedsesz G. S. (Gerben Siedses) en Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) 

voornoemde geinstatalleerd enz. de drie Burgemesteren ondertekenen dit document enz. jaar 1814 (2) 

6629 842 
01-07-1814 

Suidman J. B. E. benoemd voor de Stad Stavoren 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) 

6249 
 

866 
15-08-1814 

Suidman J. B. E. ondertekend als lid van de Vroedschap van Stavoren een document betreffende de voordragt van den heer 
Siedses G. S. tenderende tot het bekomen van Pagtpenningen  van het Haven, Vuur en Baken geld te Stavoren lopende van den 

1e mei 1812 tot 1e mei 1813 enz. jaar 1814 (4) 

9184 276 

05-03-1917 

Suierveld Ype gehuwd met Elzinga Anna, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats 
enz. ,  jaar 1917 (4) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwar- 

             den 

Suijck te Groningen 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) 

8285 615-2, 36,2 

19-06-1840 

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

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 
Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie 

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7) 

6864 58-D 

05-01-1825 

Suis Ype Roden  ---- Zijlstra Dirk Cornelis en Suis Ype Roden (Roden Suis Ype) onderwerp  waarneming van de post bij de 

Burgelijke stand te Harlingen  enz. jaar 1825 (1) 

6383 75 

23-04-1814 

Sukema Ane J. te Sexbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

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

6393 183 

18-03-1815 

Suksnolae?? Klaas Sjoerds komt voor  op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen 

vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel  Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant.  Der 

Land. Mil. te Bergen op Zoom  en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met 
spoed enz. Jaar 1815 (3) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Sulewarda Ruurd Johannes 168 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 

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

8386 949/43 

20-09-1841 

Sult W. te IJlst wordt vermeld op; Staat of aanwijzing der bij den plaatselijke  Ontvanger der Stad IJlst ingekomend duplicaat  

uitvoer billetten  Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6258 627-7 

21-06-1815 

Sultemeyer H. 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) 

6839 4-A 

06-04-1824 

Suman ….? J. J. Harlingen Kapitein op de Onderneming, jaar 1824 

9134 1736 
24-12-1883 

Sumatra,   een aanbesteding voor het plaatsen en leveren van Hardsteenwerk en   IJzer en Hout werk aldaar (Bestek en 
tekeningen aanwezig )  jaar 1883 (72) 

6261 900-3 

04-09-1815 

Sunderland A. P. de weduwe, 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) 

6068 186 + 228 

05-03-1821 

Sundman Joh. Erich † Kapitein op het gestrande Pink Schip de Jagarn, betreft het uitbetalen aan de Bergers en de Eigenaren van 

de 49 vaten teer  Jaar 1821 (2) 

6064 809 + 840 
13-11-1820 

Sundman Joh. Erich †, het Pinkschip de Jagarn gevoerd geweest door de wijlen kapitein Sundman Joh. Erich †,  vergaan op 
Ameland varende van Christinestad op Amsterdam geladen met Teer en Houtwaren en de geborgen goederen zijn aangebracht 

op de eilanden Schiermonnikoog en Ameland  als aan de Vriesche kust onder Oost en Westdongeradeel verder wordt genoemd 

eene procuratie van de Heeren Laurin & Co. te Amsterdam en eene van Broms en Ebeling te Amsterdam idem van de stuurman 
Clijs Joh. H. enz. ook genoemd Visser Barend en Zoon te Harlingen, jaar 1820 (3) 

6067 170, 9-12 

28-02-1821 

Sundman Johan Erich † Kapitein op het gestrande schip de Jagarn welk schip is verongelukt bij Ameland, wordt vermeld op een 

document opgave van vermelding van der Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welken in het laatst afgelopene jaar 1820 

alhier heeft plaatsgevonden enz. ook genoemd Visser Barend & zoon te Harlingen  jaar 1821 (3) dossier (25) 

6079 206-A Sundman Johan Erik Kapitein op het Fregat de Jaegeren betreft de geborgen goederen enz. , jaar 1822 (1) 



28-02-1822 

6063 681 

03-10-1820 

Sundman Johan Erik, komende van en thuis behorende te Christina in Rus Finland Kapitein op het Fregatschip de Jagern en 

vergaan in de nacht van de 26 op de 27e deser maand beladen met Teer en Houtwaren op het Bornrif bij Ameland enz.,  Jaar 

1820 (1) 

6067 120 + 121 + 
125 + 131 

07-02-1821 

Sundman Johann E. Kapitein op het Pinkschip de Jagarn verongelukt in de maand september 1820 met een lading Teer en 
Houtwaren van Christinestad naar Amsterdam, betreft de Rekening en verantwoording der goederen die geborgen zijn hij staat 

in het overlijdensregister als  Johan Erik Sundman, overleden 27 september 1820, 40 jaar Kapitein ; afkomstig uit Christina 

Finland Aangiftedatum 1 oktober 1820, blad nr. 9 te Ameland , ook een document getekend door Rodenhuis B. , namens de 
firma Visser Barend & zoon te Harlingen Jaar 1821 (7) 

6087 948 

11-10-1827 

Sundt Jetse Joh. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing 

van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correctie 
26-03-1824 

Sundt Jetze J., 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 confinem ent 
gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 

1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
Justitie 

26-03-1824 

Sundt Jetze, 92 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 
11-10-1827 

Sundt Taeke staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van 
hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Crimineel 
26-03-1824 

Sundt Take, 131 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative 

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

van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement 
gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 

1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42) 

6838 7-A bijlage 2 
Mannen Huis 

Justitie 

26-03-1824 

Sundt Take, 84 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) 

6424 592 
25-11-1817 

Sunngar D.  Ondertekend ter Ordonnantie>>>>> Lijnden van F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens, Baron) Grietman van 
Opsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Takema  Jeen Takes 

Kapitein bij de 6e Comp.  4e Bat.   den Eed in zijne handen heeft gepresteerd en dat Haan de Barteld Foppes 1e Luitenant niet 

meer in deze Grietenij woonachtig is   enz. jaar 1817 (1) 

6422 476 

14-10-1817 

Sunngar D. Secretaris ondertekend ter Ordonnantie>> Sijtsema E. Assessor van Opsterland  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de persoon van Lageveen Meine loteling der 1e klasse getrokken 

heeft no. 36 welke moet optreden voor de afgekeurde Jong de Imke Nolles enz. jaar 1817 (1) 

6424 640 
24-12-1817 

Sunngar D. secretaris Ondertekend ter Ordonnantie>>> Lijnden van F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens, Baron) Grietman 
van Opsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Berg van den 

Kasemier Jan Jurjens heeft zich te Ureterp alwaar zijn ouders destijds woonden  aanggeven maar de Militiecommissaris heeft 
hem van de lijst geroijeerd enz. jaar 1817 (1) 

8375 716-3_2b 

22-07-1841 

Sunt J. ---- Swarts Jeltje vrouw van Sunt J. 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) 

8309  1095-2 
05-11-1840 

Sunt J. x Swarts Jeltje staat in een document met 8 kolommen informatie vermeld genaamd: Nota aanwijzende eenige 
byzonderheden nopens het Domicilie van Onderstand van voornoemde persoon in de maand augustus 1840 opgenomen 

Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1840 (5) 

8375 716-3_3B 

22-07-184 1 

Sunt J.----Swarts Jeltje vrouw van Sunt J. 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) 

8380 822-4 
20-08-1841  

Sunt Jetze Johannes wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van 
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4) 

6414 27 

15-01-1817 

Surbron Hubert 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) 



6843 20-A, 3 

21-05-1824 

Surenga D. te Beetsterzwaag onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de 

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

jaar 1824. (9) dossier (16) 

9921 22              
20-10-1882 

Sureveen T., Politiedienaar te Leeuwarden 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) 

6096 659 

18-07-1823    

Surhuisterveen , ---- Kadaster,  ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster, 

Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , Buwe 

Klooster, Blija, Hogebeintum,  Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum, Jorwerd,  
dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter  1e klasse  Dockters van Leeuwen A. H. het District Drogeham, aan de 

landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J.,  en aan de landmeter der 

1e klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar 
1823 (3) 

6095 509 

14-06-1823   

Surhuisterveen staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks)  van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook 

Het Bildt wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar 
1823 (8) 

9182 670 

13-04-1916 

Surhuisterveensterheide, zij hebben een feestavond op vrijdag 14 april 1916, maar de vergunning wordt geweigerd op grond van 

enz. jaar 1916 (3) 
 

6096 621 

08-07-1823    

Surhuiterveen---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de 

Gemeente en dorpen enz. enz. jaar 1823 (2) 

6096 621 
08-07-1823    

Surhuizum---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de 
Gemeente en dorpen enz. enz. jaar 1823 (2) 

6093 355 

29-04-1823   

Surhuizum---- Holster J., Landmeter der 1e Klasse dat hij samen met Docters van Leeuwen A. H. ook Landmeter der 1e Klasse 

zo ver met hun werk gevorderd zijn  in Burum en Kollum dat zij nu maar naar Augustinusga moeten gaan ook genoemd 

Drogeham en Surhuizum jaar 1823 (2) 

6095 509 

14-06-1823   

Surhuizum staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks)  van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook Het 

Bildt wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar 1823 

(8) 

6096 659 
18-07-1823    

Surhuizum, ---- Kadaster,  ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster, 
Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , Buwe 

Klooster, Blija, Hogebeintum,  Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum, Jorwerd,  

dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter  1e klasse  Dockters van Leeuwen A. H. het District Drogeham, aan de 
landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J.,  en aan de landmeter der 

1e klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar 

1823 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Suring Henrikus te Leeuwarden staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 

1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur 

enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6047 379 
03-06-1819 

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

8356 307-36 

29-03-1841 

Suringar & Ladenius wordt vermeld in een document Staat van het getal der loten welke voor iedere der drie loterijen in het jaar 

1840 getrokken enz. jaar 1841 (5) 

6843 20-A,bl.8-A 

21-05-1824 

Suringar D.---- Eysinga B. P. verhuurder Suringar D. Notaris en huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de 

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

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

6843 20-A,bl.8-A 
21-05-1824 

Suringar D. Notaris en verhuurder en Zeyen A. S. Arbeider en huurder te Beets 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) 

6417 214 
17-05-1817 

Suringar D. ondertekend ter Ordonnantie>> Lijnden van F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens, Baron) Grietman van 
Opsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6416 124 

03-04-1817 

Suringar D. ondertekend ter Ordonnantie>> Sijtsema E.  Assessor van Opsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

8280 526-1, 12 
22-05-1840 

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

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

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

6035 460 

23-06-1818 

Suringar Dominicus , Ontvanger en belast met de perceptie van den Turf , zijn post komt vrij wegens  zijn gevraagd ontslag enz. 

en er wordt benoemd  de heer Fontijn ….? thans ontvanger te Beetsterzwaag jaar 1818 (2) 

6401 
 

860-1-3+5 
31-10-1815 

Suringar Dominicus 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) 

6625 363 
12-03-1814 

Suringar Dominicus Mr. is aangesteld door de Schout Dregt van W. van Beetsterzwaag als Secretaris in een door hem 
ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland enz. jaar 1814 (1) 

8309 1107-10 

09-11-1840    

Suringar en Ladenius, De Burgermeester van de stad Workum  begrijpt niet dat voornoemde heren niet bekend zijn met de 

persoon van  Hoekstra Anne Jelles Zoon als gedelugeerde den 2e klasse voor de Koninklijke Loterijenn daar zij op 27 juli 1840 
hebben geschreven dat enz. jaar 1840 (6) 

6872 01-04-1825 

22-A 

Suringar G. T. N. wordt vermeld in een document genaamd; Lijst door den Gouverneur geverifieerde en geviseerde declaratien 

van Justiteele Ambtenaren in de Provincie Vriesland gedurende de maanden januari, februari en maart in het jaar 1825 met 
vermelding van functie en bij welke rechtbank en bedrag van de Declaratie, jaar 1825 (3) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Suringar G. T. N., 417 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) 

6640   499 

31-05-1815 

Suringar---- Gasinjet J. Ontvanger voor de Rijks Directe Belastingen  en Accijnsen ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de Turf Impost aan de Draaibrug te Dragten hij was te dicht bij de huizen en een steen enz. de 
chirurgijn Camminga en ook genoemd de heer Suringar enz. jaar 1815 (1) 

6390 72 

30-11-1814 

Suringar P. J. ---- Swalve H. B. Koopman en wonende te Leeuwarden bij request vraagt hij ontslagen te worden als 1e 

Lieutenant bij het 2e Bataillon Landstorm enz. uit hoofde van de post van Kapitein door de benoeming van de heer Cats J. tot 

Majoor hij ten onregte gepasseerd is enz. verder genoemd de Luit. Colonel Katwinkel belast met de regeling van de Landstorm 
enz. de overleden heer Suringar P. J. verder wordt de heer Krak Borghuis bevorderd tot 1e Luit.  De heer Bolman tot 2e Luit. 

enz. jaar 1814 (3) 

6386 79 
19-08-1814 

Suringar P. J. Majoor bij het 2e Bat. Landstorm wegens zijn overlijden wordt voorgedragen Cats Sz. J. Kapitein bij de 
compagnie en  tot Kapitein de heer Berghuis Krak ….? En tot Luitenanten de heeren Bruinsma E. en Bolman H. verder wordt 

genoemd Katwinkel ….? Luitenant Colonel belast met de regeling van de landstorm enz. jaar 1814 (1) 

6384 47 
04-06-1814 

Suringar P. J. Majoor van het 2e Bataillon Landstorm, Onderwerp:  de President Burgemeester van Leeuwarden informeert de 
Gouveneur dat eerstvermelde enz. heeft geproponeerd om nademaal aan de heer Feddes C. C. als Kapitein bij het 2e Bataillon 

Landstorm zijn ontslag is verleend en de Kapitein Pieters Gerben  te verplaatsen  enz. en mede  de 1e Luitenant Wijbrandi P. 

enz. en Feits L. Kapitein  den 2e luitenant Wicheren van H. als 1e luitenent en Bokma Boer de Meind. Enz. enz. jaar 1814 (1) 

6625 429 
28-03-1814 

Suringar P. J. van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in 
het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche Postwezen aan de 

Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken  en dat de talrijke Beurtschepen niet anders als brieven en 

passagiers enz. jaar 1814 (5) 

6082 453 

03-05-1822 

Suringar W. 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) 

6070 424-25       

25-05-1821 

Suringar W. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

8280 526-1, 12 

22-05-1840 

Suringar W. H. 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) 

3585 91, 92 
29-01-1828 

Suringar Willem Hendrik Lid van de raad van de stad Leeuwarden. hij is medeoprigter van de  naamloze maatschappij genaamd 
de Vriesche Stoomboot Maatschappij daarin wordt ook vermeld met welke stoomboten zij welke diensten willen gaan 

aanleggen enz. jaar 1828 (28) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Suringar Willem Hendrik, 172 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) 

6402 
 

922-1+ 12 
09-12-1815 

Suringer Dominicus 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) 

6018 25 
10-01-1817 

Suringer M. D. hij heeft aan Z. M. een verzoek gedaan om 2 posten te mogen bedienen als Ontvanger te Beetsterzwaag en als 
Secretaris te Opsterland, wat goedgekeurd is enz. jaar 1817 (1) 

6020 178 

24-03-1817 

Surrez Norbert Joseph staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de 

administratie der verenigde regten te Sneek in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als 
dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 

Correctie 
26-03-1824 

Sus Elske, 362 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) 

6834 7-A blz. 3 
18-02-1824 

Sus Jan 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 vornoemd, 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 

5995 71/9 

27-01-1815 

Susting ….?---- 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) 

6053 915 

14-12-1819 

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

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

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

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

ondertekende brief dat hij zig heeft vervoegd bij Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel wonende te 
Nes  als waarnemende Strandvonder van Westdongeradeel en gevraagd of hij genegen is om de stukgoederen welke uit het schip 

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

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

is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk 

weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide 
visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den 



Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen 

van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een 

heel conflict geworden,  er was ook een passagier aan boord en wel Fielding ….?  Verder genoemd Visser Age Pieters Capitein 

wonende te Wierum, de heer Heep J. J.  Griffier te Ternaard  en Fockema E.  enz.  jaar 1819 (39) 

6680 418 blz. 8 

07-10-1818  

Suttor J. P. te Luxemburg, 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Sutzes Hotske Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

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

6013 399 
08-07-1816 

Suurlage Bernard,  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) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Correctie 

26-03-1824 

Suurman Hendrik, 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 

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) 

6256 334 
10-04-1815 

Suurmans G. de weduwe, Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te 
Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij 

hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5) 

6055 107  
15-02-1820 

Suverkrop J. D. ----- Baker James Cooper Engeland Kapitein op de Three Johns gestrand bij Wierum met als onderwerp de 
geborgen kolen enz. verder genoemd Loots Cornelis te Amsterdam die schrijft en ondertekend een brief dat de lading door 

assurantie is gedekt en een ondertekende  brief van Suverkrop J. D. uit Londen  dat de assuradeur Buck John de verzekerde som 

heeft bezorgt en opdracht geeft het geborgene uit de lading te verkopen het document is getekend door Visser Barend & Zoonen 
, verder een brief ondertekend door Albarda Jz. ….? namens het Geregt te Harlingen en Wijma Sjoerd Simon Openbaar Notaris 

te Harlingen Jaar 1820 (9) 

5666 1, 5, 11, 14 

00-00-1886 

Suyver H. & J. fabrikanten van Stoomketels en Andere Werktuigen te Amsterdam  brengen ter algemene kennis dat zij de 

Stoombootdienst Harlingen, Enkhuizen en Amsterdam vroeger uitgeoefend  door den 1e januari 1886 ontbonden Harlinger 
Stoomboot Maatschappij enz. zal voortzetten onder den naam van Stoomvaart Harlingen Amsterdam en dat Rodenhuis Pieter 

Ypeuszoon zal te Harlingen het Boekhouderschap waarnemen en de dienst zal uitgevoerd worden met de ijzeren 

Raderstoomschepen Willem III  (voor 500 personen) en Minister Fock voor 300 personen met een folder waarop de 
vertrektijden de tarieven en deze aankondiging enz.  tevens een Dienstwijzigiging jaar 1886 enz. enz. (4 akten) (13) 

5666 1, 5, 11, 14 

00-00-1886 

Suyver J. & H.---- Suyver H. & J. fabrikanten van Stoomketels en Andere Werktuigen te Amsterdam  brengen ter algemene 

kennis dat zij de Stoombootdienst Harlingen, Enkhuizen en Amsterdam vroeger uitgeoefend  door den 1e januari 1886 
ontbonden Harlinger Stoomboot Maatschappij enz. zal voortzetten onder den naam van Stoomvaart Harlingen Amsterdam en 

dat Rodenhuis Pieter Ypeuszoon zal te Harlingen het Boekhouderschap waarnemen en de dienst zal uitgevoerd worden met de 

ijzeren Raderstoomschepen Willem III  (voor 500 personen) en Minister Fock voor 300 personen met een folder waarop de 
vertrektijden de tarieven en deze aankondiging enz. en dat de Agent te Stavoren zal zijn Boon J. jaar 1886 enz. enz. tevens een 

Dienstwijzigiging  (4 akten) (13) 

8225  1245-8b   51-
60      07-12-

1839 

Swaag van der Aaltje kind van Swaag van der Hiltje staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals 
geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre 

dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 

1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

8225  1245-8b   51-
60      07-12-

1839 

Swaag van der Antje kind van Swaag van der Hiltje staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals 
geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre 

dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 

1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

8225  1245-8b   51-

60      07-12-

1839 

Swaag van der Hiltje en haar dochters Antje en Aaltje van der Swaag  staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen 

informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, 

voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 
11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5) 

8280 526-1, 21 

22-05-1840 

Swaagman (Ds.) te Kollumerland en Nieuwkruisland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een 

document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van 
de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van 

Friesland  (123) 

8257  69/20, 1 

20-01-1840 

Swaagstra T. K. ondertekend als lid der Commissie belast met het toezicht en de regeling der brandjes enz. het navolgende 

document en wel een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige 

persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de 

Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen 
enz. jaar 1840 (6) 

6300 215 

02-05-1822 

Swaal Lolles---- wordt vermeld in een document dat bij het opmaken van de ordonnantie van betaling is  gebleken dat  van 

eenige rekeningen van de jaren 1820 en 1821 waaronder eerder genoemd valt niet kunnen betaald worden uit de enz. enz. jaar 

1822 (2) 

8280 526-1, 15 

22-05-1840 

Swaal S. 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) 

8386 949/15 

20-09-1841 

Swaal S. 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) 

6070 392 

15-05-1821 

Swaan ….? 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) 



8309 1110-10 

09-11-1840    

Swaan Klaas Bauker---- Bloksma Baukjen Johannes weduwe van Waail de P. J.  het betreft de boedel uit de nalatenschap van 

haar Broeder Bloksma Sijbe Johannes overleden op 3 augustus 1832 en zulks ten zake van Swaan Klaas Bauker welke mede 

erfgenaam is enz. jaar 1840 (5) 

6870 17-03-1825 
20-D  

blz. 15 

Swaanstra D. de weduwe 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) 

6101 1311  

16-12-1823 

Swaga Sybe Douwes te Sint Nicolaasga, 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) 

6712 276 

00-00-1822 

Swaga Sybe Douwes,  Lijst met 16  namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee 

beesten verloren zijn met het aantal gestorven beesten (paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in Doniawerstal Jaar 1822 (2) 

6082 494 
20-05-1822 

Swalue & Asman---- Kuiken Rein Gaukes, Rosendal de weduwe en Jong de Dirk Sybes in hun stallen te Sint Anna Parochie 
bevinden zig  paarden  met een besmettelijke ziekte, gelukkig is het bij deze 3 gebleven en is de ziekte niet verspreid enz. enz. 

enz. tevens worden genoemd de Apothekers Swalue & Asman een rekening voor medicijnen op order van de Heer Anee 

geleverd en een notitie betreffende de beroking van de paarden door Frank P. C.  jaar 1822 (2) 

6087 1009 
29-10-1822 

Swalue & Asman wordt vermeld in de mandaten en kwitanties een document met 7 kolommen informatie) jaar 1822 (1) 

6074 737 

29-09-1821 

Swalue ….? van beroep Apotheker te Leeuwarden  onderwerp; een resolutie betreffende geleverde Geneesmiddelen  jaar 1821 

(2) 

6386 155  
04-08-1814                         

Swalue A. O. Sergeant is bevorderd tot Sergeant Majoor en Schreinhout N. Sergeant hij wordt benoemd tot lid van de krijgsraad 
van het 1e Batt. Landstorm i.p.v.  voornoemde enz. jaar 1814 (1) 

5994 1050 

29-12-1814 

Swalue A. O.. Onderwerp; zijn toerbeurt met de leverantie van de Geneesmiddelen voor het eerste halfjaar aan enz. jaar 1814 (1) 

6048 448, 1-7, 
11, 20 

06-07-1819 

Swalue B. Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente 
Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (9) hele dossier (30) 

6047 379 
03-06-1819 

Swalue Bernardus  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 

Swalue Bernardus te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6384 70, 71 

06-06-1814 

Swalue Casper Hendrik,geboren St. Anna Parochie,  Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst 

zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2) 

8214  1026/1-3 

07-10-1839 

Swalue Catharina weduwe van Asman Albertus Apothekersche van beroep, komt voor in een dossier met 8 kolommen 

informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de 
boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan 

enz. jaar 1839 (8) 

8197  687-1 
06-07-1839 

Swalue H. A. 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) 

6070 424-25       

25-05-1821 

Swalue H. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6070 414 
22-05-1821 

Swalue H. B. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 
Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze  aan de belanghebbenden zoals 

voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz.  jaar 1821 (1) 

6021 203 
05-04-1817 

Swalue H. B. wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van 
Vriesland te doen toe komen  de navolgende Ordonnancien nummer 385 waarbij ook voornoemde vermeld wordt voor 

uitbetaling van zijn declaratie met de aantekening waarvoor betaald wordt,  jaar 1817 (4) 

6386 166 

01-08-1814                         

Swalue H. O. als Sergeant wordt hij voorgedragen als lid bij de Krijgsraad van het Batt. Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 

1814 (1) 

6047 379 

03-06-1819 

Swalue Harmen Bellinga  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

n het  jaar 1819 (3) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Swalue Hijlke Wijmdorp, 348 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) 

6865 11-A 
21-01-1825 

Swalue M.  A.---- Wijnands Machiel een taxatie van het huis en Swalue M.  A. en een declaratie van fl. 72.54  ten laste van deze 
boedel enz. enz. te Gorredijk jaar 1825 (2) 

6713 33 

00-00-1823 

Swalue M. A. Med. Doctor te Gorredijk, Toekenning van een Gouden medaille wegens de inzet voor belangeloze IJver ter 

bevordering van de Koepokinentingen over het jaar 1820. Jaar 1823 (2) 

6870 18-03-1825 
1-A  

Swalue M. A. te Gorredijk, een autorisatie om aan hen te betalen een bedrag van f. 15.= wegens interesten veschenen 11 
december 1824 van een Kapitaal groot f.300  hetwelk hij te vorderen heeft van Wijnandt Machiel te Gorredijk enz. enz. Jaar 

1825 (3) 

6386 160 
04-08-1814                         

Swalue M. A.---- Zwart de V.  Hij wordt beter bevonden voor de functie van dan Swalue M. A. (Med. Doctor) voor de functie 
van Hoofdofficier enz. jaar 1814 (2)al 

6401 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Swalue Menno Antonie hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e 

Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken 

betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in 
het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9) 



6402 

 

922-1+ 12 

09-12-1815 

Swalue Menno Antonie 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) 

6386 169 en 170 
06-07-1814                         

Swalue Menno Antonius tot Luitenant Colonel wordt hij voorgedragen als Hoofdofficier  van het Batt. Landstorm te Gorredijk 
enz. jaar 1814 (3) 

6081 377 

13-04-1822 

Swaluw H. W. ,  Onderwerp het geringe salaris en getuige taxe uit s’lands kas enz. een stuk  wat gaat over getuigenissen en 

gerechtelijke zaken ook wat de functionaren wel en niet mogen doen Jaar 1822 (2) ( dossier 12) 

6078 40 
09-01-1822 

Swaluwe en Asman Onderwerp: een lijst van Mandaten en Kwitantien op een document overeenkomstig de Missive van de 
Minister van Binnenlandsche zaken van den 13 maart 1815 nr. 38b  een mandaat ten zijne gunste enz , jaar 1822 (1) 

6383 1 

29-04-1814 

Swalve H. B. , Eerste Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de 

Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen 

overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3) 

6058 386 

29-05-1820 

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

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

6060 480 
06-07-1820 

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

6082 453 

03-05-1822 

Swalve H. B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6045 285-b 
26-04-1819 

Swalve H. B. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. 
met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1) 

6390 72 

30-11-1814 

Swalve H. B. Koopman en wonende te Leeuwarden bij request vraagt hij ontslagen te worden als 1e Lieutenant bij het 2e 

Bataillon Landstorm enz. uit hoofde van de post van Kapitein door de benoeming van de heer Cats J. tot Majoor hij ten onregte 

gepasseerd is enz. verder genoemd de Luit. Colonel Katwinkel belast met de regeling van de Landstorm enz. de overleden heer 
Suringar P. J. verder wordt de heer Krak Borghuis bevorderd tot 1e Luit.  De heer Bolman tot 2e Luit. enz. jaar 1814 (3) 

6378 21 

06-12-1813 

Swalve H. B. schrijft en ondertekend samen met Cats S. Sz. en Sijbouts S. J?.een brief aan Fontein P. Commissaris uit de Raad 

van Prefecture betreffende de levering van de lakenen (met vermelding van de hoeveelheden) maar dat deze niet de kwaliteit 
enz. enz. jaar 1813 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Swalve H. B. te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6625 429 

28-03-1814 

Swalve H. B. van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in 

het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche Postwezen aan de 

Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken  en dat de talrijke Beurtschepen niet anders als brieven en 
passagiers enz. jaar 1814 (5) 

6027 761 

28-10-1817 

Swalve H. B.----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) 

6389 119-121 
17-11-1814 

Swalve Harmen Bellinga Koopman in Lakenen te Leeuwarden schrijft in een document aan de commissie van de Landstorm dat 
hij bij de gewapende Burgerwacht aldaar enz. maar dat hij onlangs als Luitenat is geplaatst enz. maar de rang van capitein heeft 

gevaceerd door de benoeming van Cats J. tot de rang van Majoor verder genoemd Krak J. H. B. die deze functie heeft gekregen 

enz. jaar 1814 (5) 

9184 276 

05-03-1917 

Swanborn Gerard Johan, 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) 

6045 240 
13-04-1819 

Swanenburg Dirk,   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 Zuid Holland jaar 1818 

(4) 

6853 28-A 
02-09-1824 

Swanenburg Maten Baukes Brander te Holwerd 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) 

8348 142/10 

00-00-1841 

Swanster Jan Sijbes, Landbouwer onder Menaldum, Klacht tegen de Rijksontvanger te Beetgum jaar 1841 ook met een 

handgeschreven brief met zijn  handtekening (13)   

8370 600/3 

00-00-1841 

Swart  S. R. te Dokkumer Nieuwe Zijlen eervol ontslag verleend, verzoekt om  een pensioen jaar 1841 (2) 

5663 17 + 18 

08-04-1897 

Swart (Zwart) S Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

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

de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van 

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

5673 

 

91 

01-05-1906 

Swart A. C. te Terschelling , een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “Bastiaan Adriaan  gebruik te mogen 

maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin 

vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1906 (1) 

8375 708-5_26b 

20-07-1841 

Swart A. te Nijkerk (fr) staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) 

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

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

6396 569 

08-06-1815 

Swart Abraham  Sjoukes---- Bergsma J. J. Luitenant  Collonel Commanderende het 12e Battaillon Landstorm, het betreft een 

bricht op het ingediende request van Swart A. S. Cum Soc. Sergeant bij de 2e Comp. over de aanschaffing van de Distinsive 
teekenen Hoeden Degens of Sabels heeft de eerr hierbij aan te voldoen, Wassenaar K. L.  Kapitein in dit Bataillon verklaard dat 

een zijn onderhebbende officieren de Hoeden Degens of Sabelsvoldaan uitgezonderd Swart Abraham  Sjoukes, Twijnstra Jacob 



Jans en Westerveld Tiete Haijes alle Sergeants en wonende te Dronrijp zij worden gedaagd door de Auditeur Huber L. J. en 

tevens de veroordeling  enz. jaar 1815 (10) 

6070 424-26       

25-05-1821 

Swart Abraham 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 

Swart Abraham J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

8224 1228-6 
02-12-1839 

Swart Abrahem ,  Koopman en Winkelier te Leeuwarden geeft in een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur van 
Vriesland  te kenen dat de commies Eisma D.  te Lemmer een schuld heeft ad. f. 18, 30  in een brief van de Gouverneur staat o.a. 

de commies heeft erkend dat hij bij eerstegenoemde deze schuld heeft doch verklaard buiten staat geweest te zijn geweest de 

aangegane belofte te voldoen en er zal maandelijks wat van zijn ractement worden ingehouden  enz. jaar 1839 (5) 

6423 541B 
16-10-1817 

Swart Albertje---- Sluit(er?) Hendrik * 11-11-1797 z.v. Sluit(er?) Albert en Swart Albertje 4 is zijn volgnummer geboorte en 
zijn ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van 

dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een 
Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  

enz. jaar 1817 (4) 

5665 01-02-1881  

akte  
99 t/m 105 

Swart Ale,---- Douma Bauke, Berkenpas Abraham, Swart Ale, Jong de Hendrik, Schippers wonende te Menaldum , Onderwerp:  

o.a. een aankondiging van hun dienst met drie schepen van  Menaldum op  Leeuwarden en Franeker , wat ook in een advertentie  
(1 stuks aanwezig in het dossier)  staat aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar 

passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (9) 

6380 55-A en 59 
12-02-1814 

Swart Andries Jan--- Sytzama van S. G. Luitenant Colonel van het 2e regiment Dragonders een door hem getekende brief aan de 
commissarissen voor de raad van de Landmilitie in Vriesland: geïnformeerd zijnde dat Buisma Jan Simon zich noemende Drost  

Laurens of Bilker Jan ook wel Suiderveld Jan  en Leeuw Otto Frans (Franses) op heden als remplacant zijn goedgekeurd enz. de 

eerst genoemde voor Wiersma Durk Lieuwes en de andere voor Swart Andries Jan enz. maar dat Buisma Jan Simon zich 
noemende Drost Jan Laurens of Bilker Jan en Leeuw Otto Frans bij mij hebben geëngageerd en alle slinkse streken  gebruikt om 

zig daarvan te ontdoen enz.  en ik zal daartoe alle middelen in het werk stellen dat zij niet als remplacant maar als Dragonder bij 

mijn regiment voor zich zelve zullen dienen jaar 1814 (2) 

6070 424-27       
25-05-1821 

Swart Andries 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) 

6423 541D 
17-10-1817 

Swart Anke Klases---- Orre Jan Jans * 11-12-1795 z.v. Orre Jan Jans en Swart Anke Klases is zijn volgnummer, hij staat 
vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van 

Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

6423 541D 
17-10-1817 

Swart Anke Klases--- Orre Klaas Jans * 06-03-1794 z.v. Orre Jan Jans en Swart Anke Klases 27  is zijn volgnummer, hij staat 
vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van 

Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

6636 166 

21-02-1815 

Swart B. S.---- Adelaar M. B.  lid van het gewezen Consistorie der Israeliten van Vriesland  en de Wester Eems  gecharcheerd 

met de Liquidatie van de financieen ondertekend ook namens Coevorden van  M. J. een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende dat er  nog onbetaalde resten  (rekeningen) zijn van  Swart B. S.,  Haan de Moses, Messel van M. S. , Engelsman 
Joseph, Vries de Noag  Joseph, Capasicum  E., Lapdaise  Meyer,  Vries de Isaac Salomon  enz. jaar 1815 (5) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Swart Berend Benjamin, 313 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) 

9725 Deel 2  

20-12-1889 

Swart C. …? Harlingen Kapitein op de  J.P.A. komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende 

toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens 
besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1889 (2) 

5674 55 

15-08-1910 

Swart C. verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om een vergunning voor het varen met een IJzeren 

Sleepkaan (“Nieuwezorg”)  van Echtenerbrug over het Tjeukermeer door de Follegaasterbrug over de Brekken naar Lemmer 
enz.  en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 1910  (3) 

6243 191-21 

06-03-1814 

Swart Claas 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) 

6840 36-A  

blz. 18 
22-04-1824 

Swart D. Boer van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum op een  Staat houdende het bedrag der 

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

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

6419 287-C 1e 

Bataillon 
28-06-1817 

Swart D. Louw 339 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) 

5664 29, 15 
16-04-1903 

Swart Dam van & Co. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

8211 988/14 

26-09-1839 

Swart de Aemilius Marcellus is benoemd tot Procureur  en wordt als zodanig vermeld op een document dat wij Willem, bij de 

Gratie Gods enz. hebben goedgevonden de benoemingen bij het Provinciale Geregtshof in Vriesland en bij de Arrondissements 
Regtbank te Leeuwarden enz. jaar 1839 (5) 

8308 1085-4 

02-11-1840 

Swart de Amelia Wiskje---- Bienema van Frans Hendrik wonende te Heerenveen zoon van wijlen de heer Bienema Fokkei in 

leven lid van de Gedeputeerde Staten van Vriesland en van wijlen vrouwe Swart de Amelia Wiskje in leven te Oudeschoot dat 

eerstgenoemde schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij de talen nederlandsch en fransch te hebben magtig gemaakt en 
gedurende 1 jaar heeft gewerkt bij de Notaris Albarda te Leeuwarden maar dat hij graag geplaatst wil worden enz. jaar 1840 (4) 



6047 379 

03-06-1819 

Swart de Andr. F.  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 

Swart de Andries 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) 

6395 457 
13-05-1815 

Swart de Andries T. te Peins 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) 

6385 140 

06-07-1814 

Swart de Andries Tjeerds te Tzum 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) 

6381 171-B   

22-03-1814 

Swart de Coert Meines, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton 

Franeker die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

3701 25-C 

07-02-1839 

Swart de Dieuwke Gosses, wordt vermeld Nominatieve staat no.120/282 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de 

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

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

9183 1055 

04-07-1916 

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

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

5990 610 

03-08-1814 

Swart de E. M. tot Commies Ontvanger Ezumerzijl is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten bij Koninklijk 

besluit enz. jaar 1814 (4) 

8308 1066-9 

28-10-1840 

Swart de Emilius Marcellius 2e  Luitenant , wordt benoemd en aangesteld  bij de Schutterij als 1e Luitenant  enz. jaar 1840  (6) 

8375 716-3_1K 

22-07-1841 

Swart de Fokke 11-05-1839 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document 

met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een 
document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten 

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

6401 
 

860-1-3+5 
31-10-1815 

Swart de ----Glinstra de Swart Vincentius 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) 

6868 22-02-1825 
29-C 

Swart de Haitze Tades staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling 
Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 

kolommen met informatie) Jaar 1825 (2) 

6395 457 
13-05-1815 

Swart de IJede IJ. te Schalsum 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) 

6063 769 
31-10-1820 

Swart de Isaac ---- Drabbe Jan Vriemoet van beroep Plaatsvervanger bij het gerechtshof Franeker vertrekt naar Leeuwarden en 
daardoor is zijn post vacant  en zijn er drie candidaten voorgesteld en wel: Romar Pertrus Johannes, Swart de Isaac en Jellema 

Dirk in een document met 5 kolommen info. zoals beroep woonplaats enz. jaar 1820 (2) 

6027 696 en 700 
07-10-1817 

Swart de Isaac 52 jaar percepteur te Tzum  Hij is Kandidaat voor de vacature van  plaatsvervanger van den vrederechter bij de 
rechtbank  te Franeker door debenoeming van de heer Strik Wilhelmus tot  griffier bij de rechtbank  te Franeker jaar 1817 (4) 

6063 763 en 769 

30-10-1820 

Swart de Isaac 55 jaar , Hij staat staat op een document van Voordracht voor  plaatsvervanger bij het Vredegerecht  te Franeker 

i.p.v. Drabbe Jan Vriemoet die van Franeker naar Leeuwarden  gaat enz. jaar 1820 (4) 

6075 
 

774 
11-10-1821 

Swart de Isaac---- Boer de A. Chicory fabrikeur te Leeuwarden, Bottinga Wiebe Oenes te Deinum, Swart de Isaac  Ontvanger 
der Belastingen  te Tzum en de weduwe Bienema E. R?.  geboren Bergsma te Oudeschoot zij hebben allen geklaagd wegens de 

onevenredige aanslag  in de Grond belasting enz. enz. en zij hebben tot hun taxateur benoemd Ploeg van der Rein  jaar 1821 (1) 

5996 151-a,2e rij  
20-02-1815 

Swart de Isaac hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten 
van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6070 424-27       

25-05-1821 

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

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6669 415-c 

21-10-1817 

Swart de Isaac 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) 

6031 93 
10-02-1818 

Swart de Isaac---- Strik Wilhelmus bedankt als griffier bij het  Vredegeregt Franeker de volgende personen zijn candidaat voor 
de functie ; Stinstra Johannes 28 jaar, Klas van der Willem 65 jaar  en Swart de Isaac 52 jaar jaar 1818 (2) 

6031 94 

10-02-1818 

Swart de Isaac---- Strik Wilhelmus bedankt als griffier bij het  Vredegeregt te Franeker de volgende personen zijn candidaat 

voor de functie ; Stinstra Johannes 28 jaar, Klas van der Willem 65 jaar en Swart de Isaac 52 jaar , jaar 1818 (3) 

6027 699 
08-10-1817 

Swart de Isaac te Franeker Hij is Kandidaat voor de vacature van  plaatsvervanger van den vrederechter bij de rechtbank  te 
Franeker door debenoeming van de heer Strik Wilhelmus tot  griffier bij de rechtbank  te Franeker jaar 1817 (2) 

6833 9-A blz. 5 

09-02-1824 

Swart de Isaac te Tzum, 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Swart de Isaac te Wirdum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

6628 794 

19-06-1814 

Swart de Isaac---- Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) Lid van de Vroedschap van Franeker hij wordt samen met Eiso Eisinga 

voorgesteld als Burgemeester van Franeker en in de plaats van 1 van hen worden voorgesteld voor de Vroedschap Swart de 

Isaac en Tholen Johannes Pieron enz. Jaar 1814 (1) 

6646  957 lijst 3 

20-12-1815 

Swart de Isaac wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-

Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van 

Franeker enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 



6647 6-i      

05-01-1816 

Swart de Isaac wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-

Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van 

Franeker enz. jaar 1816 (4) 

6100 1087 
04-11-1823 

Swart de Isaac, Controle Harlingen  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 

Swart de Isaac, 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Swart de J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6089 1186          

21-12-1822 

Swart de J. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit 

van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7) 

6641  642 

31-07-1815 

Swart de J.---- Alma S. A. (Samuel A.) Schout van Tzum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Bekker B. (Bernardus) Predikant te Peins en Zweins zijn request waartegen bedenkingen zijn en daarover een door Beijma thoe 

Kingma en Swart de J. ondertekende brief enz. jaar 1815 (6) 

6636  151 

15-02-1815 

Swart de J.---- Bekker B. Dos. Te Peins het betreft een request en verdere stukken die door de Schout van Tzum in een door hem 

ondertekende een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijnde het lange achterblijven van deze stukken enz. ook 

een  ondertekend d brief van de heeren Beijma en de J. de Swart  aan de Schout van de gemeente Tzum  betreffende dat zij het 
merendeel van de Grond eigendom in Peins en Zweins bezittende en dat de Ds. Bekker in het op zijn wijze van dat stuk niet zeer 

nauwkeurig is geweest  enz. jaar 1815 (6) 

6098 935 

27-09-1823    

Swart de J. Hij is floreenplichtig van het dorp Deinum een brief en staat als ondertekenaar daar op,  wegens een klacht van 

Groenewoud J. (Johannes) Predikant te Deinum Onderwerp: achterstallig tractement over het jaar 1811, 1812, 1813 enz.  Jaar 
1823 (4) 

6096 

 

701   

31-07-1823    

Swart de J. Ontvanger der belastingen te Tzum maar wonende te Franeker verzoekt om verlof om zijn 82 jarige moeder te 

kunnen bezoeken  en zijn waarnemer zal zijn Bruinsma G. B. Onderwijzer te Tzum enz. jaar 1823 (1) 

6097 
 

731 
06-08-1823 

Swart de J. Ontvanger der belastingen te Tzum maar wonende te Franeker verzoekt om verlof om zijn 82 jarige moeder te 
kunnen bezoeken  en zijn waarnemer zal zijn Bruinsma G. B. Onderwijzer te Tzum enz. jaar 1823 (1) 

6383 87      

23-04-1814 

Swart de J. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige 

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

6072 581 

17-07-1821 

Swart de J. te Tzum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers 

de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Swart de Jochum Meinderts te Ferwerderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de 
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 

Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

3699 A-25 

14-02-1834 

Swart de Klaas Rinzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 

6244 314 

14-04-1814 

Swart de L. S. A. 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) 

6397 662 

13-07-1815 

Swart de Landas (Baron) ----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 van de Compagnie Vrijwillige Jagers te zenden enz. jaar  1815 (4) 

6050 

 

670 

17-09-1819 

Swart de R. ---- Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de Assessor 

Hartmans H. D. (Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat Engelsche Brikschip 
gestrand bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat  Bosch van der Freerk Pieters en Zee van der Jan Eintes beide 

Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e  ten een uur het schip is komen aanzeilen en op genoemd rif 

is gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen, verder genoemd;  Heezes A. Commies, Swart 
de R. Commies,   Zwart Adolf Heeres Sybren  , commies van de in en uitgaande regten en accijnsen en namen van bergers 

Hoekstra Christ. Jan,  Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje Arends,  Jong de Age 

Nuttes, Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis,  en als getuige Ros van der F. P. , Foekema E. verder genoemd Zwart 
Adolf Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter  en Glint Lume Andreas Commiesen van in en uitgaande regten, 

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

6069 
 

301 
13-04-1821 

Swart de R.  Commies te Hantumhuizen,  Onderwerp;  in een handgeschreven brief met zijn handtekening vermeld hij dat dat 
zijn huurwoning  gerechtelijk is opgezegd en dat nog geen enz. enz. jaar 1821 (2) 

6051 775 

29-10-1819 

Swart de R. ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van westdongeradeel  is met de secretaris vergegaan tot 

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

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

Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te 

Wierum verder wordt genoemd Heer  Frederik en Esq te  Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg 
catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg  Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age 

Alefs, Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, 
Mans Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder  lijsten met de geborgen ten lading  overstaande 

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

6069 

 

341 

28-04-1821 

Swart de R.  van beroep Commmies. een handgeschreven brief met zijn handtekening . Onderwerp;  weer een correspondentie 

over dat hij geen huis heeft en dat de  Heer Assessor Hartmans H. D. (Hartman Dirks) die telkens het antwoord geeft dat hij niet 
verplicht is hem een woning te bezorgen enz. jaar 1821 (1) 

8224 1236-7 

04-12-1839 

Swart de R.---- Hoekstra Krist J. van beroep Koopman Winkelier te Wierum geeft met eerbied te kennen in een door hem 

getekende brief aan de Gouverner dat de Commies Swart de R. tans gestationeerd te Dockum Nieuwe zijlen voor geleverde 
winkelwaren dato 9 juni 1823 schuldig is gebleven 73 gulden en verzoekt de Gouverneur dan ook enz. jaar 1839 (7) 



6408 308 

26-08-1816 

Swart de Rein---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  

ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Koger Jan Jansen, 

Hilles M. en  Taele Jan Jans, Beer de Bauke, Jacobs Michiel  en Swart de Rein enz. jaar 1816 (1) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Swart de Ruurd Sijbrens 22 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) 

8356 307-23 
29-03-1841 

Swart de S. R.  betreft het verkrijgen van een pensioen als commies der 3e klasse bij de belastingen te Dokkumernieuwezijlen 
eervol ontslag is verleend enz. jaar 1841 (3) 

3701 25-C 

07-02-1839 

Swart de Sipkjen Tiedes, wordt vermeld Nominatieve staat no.120/282 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de 

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

6249 

 

878 

21-09-1814 

Swart de Sjouke W. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe 

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

8309  1094-14 

04-11-1840 

Swart de Sybren Ruurds staat vermeld in een document genaamd; Opgave van de Commiesen der Directe Belastingen In en 

Uitgaande Regten en Accijnsen in Vriesland , wier eervol ontslag met aanspraak op pensioen voor wordt gesteld door de 

Hoofdinspecteur van Vriesland enz. jar 1840 (6) 

6402 

 

922-1+ 12 

09-12-1815 

Swart de Vincentius Glinstra 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) 

6070 424-25       

25-05-1821 

Swart de Y. 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 

Swart de Ysaac  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 

Swart de Yzaak, 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 

Swart de Yzaak, 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 

Swart de Yzaak, 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Swart Dick Louwes 280 Oudebildtzijl is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

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

afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6418 248-b 1e bat 

3e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Swart Dirk L. 280 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 248-DD  

4e Compag. 
3e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Swart Dirk Louwes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e 

afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den 
jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6418 248-C 1e bat  

7e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Swart Dirk Louws * Oudebildzijl (Oudebildtzijl) 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) 

6422 458 1e 

Bataillon 

06-10-1817 

Swart Dirk Louws 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) 

6390 37 

20-09-1814 

Swart Douwe Dirks, hij wordt vermeld in een Extract uit eene bekendmaking door de Provisionele Schout der gemeente Jorwert 

die aan de mannen van het 10e Bataillon van de Landstorm ter goedkeuring wordt voorgedragen  als officier met vermelding 
van rang en plaats waar gelegerd/wonende samen met anderen enz. jaar 1814 (3) 

6390 32-33-33v-

38-39 

26-11-1814 

Swart Douwe Durks, 2e Luitenant 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 1054 

05-06-1915 

Swart Erintje,  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) 

6382 20 nr.  451 
29-03-1814 

Swart Flip 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 Beetsterzwaag, jaar 1814 (4) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

Justitie 
26-03-1824 

Swart Frederik, 126 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

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

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

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Crimineel 

Swart Fredrik, 187 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 



26-03-1824 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) 

5996 136 

15-02-1815 

Swart G, een rekening van hem wegen op mijnen (Fontein P.)   orders betreffende geleverde voerage aan afgekeurde artillerie 

paarden enz. jaar 1815 (2) 

6036 529, a, b,  
7, 16 

21-07-1818 

Swart G. Deurwaarder, komt voor op de rekening en verantwoording van ontvang en uitgaaf van Aebinga van Humalda Idsert, 
Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1818 (4) 

6383 76                  
23-04-1814 

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

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

6870 17-03-1825 

20-D  
blz. 7 

Swart G. te Leeuwarden Jans Hendrik te Warga 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) 

6093 325 

17-04-1823   

Swart Glensra de Vincentius---- Rompel Fredericus Franciscus, hij is benoemd tot Ontvanger der registratie en domeinen enz. 

enz. i.p.v. de ontslagen heer Glenstra de Swart Vincentius (Swart Glensra de Vincentius)  jaar 1823 (3) 

8280  517-11, 27 
19-05-1840 

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

met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement 

Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8210  958/2 211 
Bladz 7>> 

17-09-1839 

Swart H. J. te Betterwird 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) 

8386 949/14 
20-09-1841 

Swart H. te Harich; 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Kollumer- 
land en 

Nieuw  

   Kruisland 

Swart H. te Kollum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw Kruisland 

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

uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid 
enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8280 526-1, 26,2 

22-05-1840 

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

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

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

6082 453 

03-05-1822 

Swart 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) 

9921 22              
20-10-1882 

Swart H. W., Politiedienaar te Leeuwarden 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) 

8224 1216-14, 3 

29-11-1839 

Swart Hans Willem,  3 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) 

9725 Deel 2  

24-03-1888 

Swart Harlingen Kapitein op de Van Sinderen 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 1888 (2) 

6830 26-A 1 

20-01-1824 

Swart Hijle Med. Doktor, Vroedmeester en Apotheker te Kollum, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele 

belastingen Jaar 1824 (4)- 

6402 
 

922-1+4 
09-12-1815 

Swart Hijle staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van 
ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de 

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

6401 
 

859-1+6 
10-10-1815 

Swart Hijle 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 5 

Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de Militie Cantons No. 1 

en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15) 

8224 1224-17+18 

02-12-1839 

Swart Hille (Hijlle) te Kollum een stuk dat gaat over het oprichten van  Duiventillen en dat hij in bezit moet zijn van eene 

hoeveelheid land tevens vermeld op een apart document Cats S. Weduwe Bieruma Oosting te Leeuwarden en wordt verzocht als 

voorstaand  enz. jaar 1839 (5) 

6079 209 
28-02-1822 

Swart Holle---- Huizinga Ybele Rienks bezittende de 2e rang tot schoolonderwijzer te Kollum  de gecommitteerden uit den 
stemgerechtigde ingezetenen van Kollum ten einde eene onderwijzer aldaar te benoemen voor de bestaande vacaturen en alsoo 

intrekt de vroegere verleende autorisatie tot het benoemen en aanstellen van Jongerhuis F. D. tot Schoolonderwijzer aldaar en 

om te persisteeren de benoeming van Sluiter L. J. enz. (was getekend) de stemgeregtigden, Swart Holle, Faber L., Stuur R. C., 
Gorter H., Heemstra van W. H., Eskes B., Klaver T. J., Wiersma L. R. en de secretaris Ypey L. enz. jaar 1822 (3) 

9182 44 / 614 

30-12-1915 

Swart Hylkje te Tjerkgaast zij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met haar handtekening die geen bezwaar hebben 

tegen de volgende vergunning : 
 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de 

bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 

toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14) 

6097 803 
26-08-1823    

Swart Isaac de te Franeker, Hij staat op een document ( met 4 kolommen info)  voordracht  voor de post van ontvanger der 
belastingen te Sneek enz. jaar 1823 (2) (dossier 6) 

9921 12 

19-10-1882 

Swart J. F. Agent van Politie te Franeker gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters 

en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 



6840 36-A  

blz. 15 

22-04-1824 

Swart J. Glasemaker van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der 

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

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

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

6864 3-A 

06-01-1825 

Swart J. J. ,  aardappelen, een aanbesteding van voornoemde goederen ter verpleging der gevangenen  te Leeuwarden gedurende 

de eerste 6 maanden van 1825 met vermelding van prijzen  jaar 1825 (4) (Dossier 15) 

6101 1354 

27-12-1823 

Swart J. J. Aardappelen ,Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding  voor Levensmiddelen aan de gevangenissen 

voor gemeld product enz.  tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie de leverantie krijgt enz.  jaar 1823 
(13) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz. 3>> 

27-08-1839 

Swart J. K. de weduwe te Nijega 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) 

8159 51/3, 10/8 
15-01-1839 

Swart J. Leeuwarden Schipper, jaar 1839 

6300 281c            

29-04-1822 

Swart J. P.---- Porte M. J. (Meindert Jans) Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij Leeuwarderadeel in de 

Dorpskerk te Finkum  en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij advertentien in de Leeuwarder Courant 

van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene Floreenplichtigen  zonder onderscheid van 
godsdienst enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk enz. er zijn 

benoemd gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob Doekes en uit 

de hoofden van de Huisgezinnen , Andringa Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was getekend door:  
Rijnks R. S., Hommema P. L. uit naam des Moeders,  Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart J. P., Sevenster 

S. J., Twijnstra J. J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D., Sytsema G., Cats J. 

Epz. P.p. de weduwe Cats E. jaar 1822 (3) 

6254 140- B/5 

17-01-1815 

Swart Jacob  J. hij huurde tot 1801 diverse  pondematen bouwland op het Nieuw Land aan de Hoge dijk enz. enz. dit is verkocht 

in het November 1796 enz. komt voor in  Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden een Inventaris der 

Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz   jaar 1815 (3) dossier (34) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Swart Jacob Benjamin, 312 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) 

5994 1061 

31-12-1815 

Swart Jacob J. hij is borg voor Staats H. G. Hij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van 

Aardappelen  aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (4) 

6853 17-A 

11-09-1824 

Swart Jacobus---- Steenhouwer Willem Julianus Hendrik, een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp; 

verzoekt een vrijstelling, wordt in genoemd zijn moeder Troyen van Lubina Johanna en haar tante Kuil Barbera laatst weduwe 
van Swart Jacobus  bij testament van 08-04-1794 enz enz. jaar 1824 (4) 

6089 1218 

31-12-1822 

Swart Jan Jacobs Gevangenissen te Leeuwarden;  Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin 

staat de goederen en de prijs die hij voor de Aardappelen bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Swart Jan Jacobs, 242 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Swart Jan P.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

8119 51/2,10/999 
15-01-1839 

Swart Jan Schipper Leeuwarden - Zwolle, jaar 1839 

9184 699 

05-06-1917 

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

de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

9187 890 
04-07-1918 

Swart Jan, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6249 

 

878 

21-09-1814 

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

Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus 

Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3) 

6840 36-A  

blz. 14 

22-04-1824 

Swart Jelle Arbeider 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) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

Justitie 
26-03-1824 

Swart Joh’s 131 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) 

6241 36 

27-01-1814 

Swart Johannes Klaases,  Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, 

Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de 
weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der 

Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  

Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) 
ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt 

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

R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, 
Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7) 

6864 26/1-C, 57 

07-01-1825 

Swart Johannes te Harlingen  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) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Swart Johannes, 209 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met 



Correctie 

26-03-1824 

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

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

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

9185 1612 
05-12-1917 

Swart Joseph, 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) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Swart Jurjen Frans, 667 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 1 
17-07-1839 

Swart K. J. te Wirdum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

6394 234 

06-03-1815 

Swart Klaas Dirks (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) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6632 1276  

2e blz. van 
kolommen 

14-10-1814 

Swart Klaas Pijbbes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe 

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

6034 398 

30-05-1818 

Swart M. B. 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) 

6840 36-A blz. 1 

22-04-1824 

Swart M. de weduwe Winkelier 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 6 
17-07-1839 

Swart M. P. te Ferwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

6626 487  blz. 8 

07-04-1814 

Swart Marten Sjoerds 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) 

6633 1377 

24-10-1814 

Swart Meindert Martens---- Feyens Ate Gerlofs , Swart Meindert Martens geadmittteerde Beurtschippers te Oosterwierum 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreft de vaart van Oosterwierum op Leeuwarden en Sneek dat zij 

benadeeld worden door eene Roorda Albert Gosses en Douwma Douwe Tjerks beide Slagers te Oosterwierum welke een 
Jagtschip hebben aangelegd en daarmee vervoeren enz. jaar 1814 (2) 

8308 1070-8 

623-665 
28-10-1840 

Swart P. J. te Elahuizen 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) 

6101 1257 
06-12-1823 

Swart P. S.---- Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) Ontvanger te Hallum een door hem getekend brief, Onderwerp; 
uitgevaardigde Dwangbevelen tegen Hoekstra Hessel Tjeerds, Guardenier en Voerman te Hallum en dat de deurwaarder 

Bruinsma Jan Berends  te Vrouwenparochie wonende  op de 17e dezer maand de betaling enz. enz.  ook aanwezig het  arrest van 

in beslagneming uitgereikt met de getuigen  Swart P. S. en Vierssum Alle Dirks , met de beschrijving van zijn goederen die hij 
in zijn huis heeft, jaar 1823 (6) 

8280  517-11, 27v 

19-05-1840 

Swart Pieter D. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

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

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

6418 248-DD  

Depot 
4e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Swart Pieter Evers staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling 

Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 
1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4) 

6840 36-A  
blz. 24 

22-04-1824 

Swart Pieter G. Bakker 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) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Swart 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) 

6626 487  blz. 5  
07-04-1814 

Swart Pieter Sjoerds 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) 

6393 134 
28-02-1815 

Swart Pieter Ziezes Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Het Bildt 

Swart R. 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) 

3701 22-C 

08-02-1839 

Swart Ruurd Joh’s, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van 

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



5664 16 

10-05-1900 

Swart S Warga Schip de Warga,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 29 

16-04-1903 

Swart S Warga Schip de Warga,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5663 4 
30-03-1898 

Swart S Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

6243 191-11 

06-03-1814 

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

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

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

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Swart Salomon Benjamin, 550 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) 

6242 72                   
07-02-1814 

Swart Siebe---- Roock de A. verder de aannemer Swart Siebe betreft een herstel van woorden dat hij absent zou zijn enz. jaar 
1814 (2) 

6243 191-18 

06-03-1814 

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

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

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

9182 285/11 

07-02-1916 

Swart Sijtze Ferwerd Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Swart Simon, 655 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, 27 

19-05-1840 

Swart Sjoerd M. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

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

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

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis  
Justitie 

26-03-1824 

Swart Sjoerd P., 120 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar 
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 

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

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 
Crimineel 

26-03-1824 

Swart Sjoerd P., 165 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) 

6256 375-18 

10-03-1815 

Swart Symon Jouws hij zit in het tuchthuis als gedetineerde en kostgeld is voorgeschoten door Joha A. ,  hij komt voor op de 

Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e 

District in Friesland  enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20) 

9189 887 

28-07-1919 

Swart Tiede, geb. 12-08-1896 Bozum zijn benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden jaar 1919 (3) 

6062 600  

04-09-1820 

Swart Tijmon Juurds---- 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) 

6244 266 

29-03-1814 

Swart Tjibbe 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) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Swart Trijntje, 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 

Swart Trijntje, 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) 

8280 526-1, 15 

22-05-1840 

Swart U?. H. te Kollum uitvoerder 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) 

6394 242 
03-04-1815 

Swart W. B.---- Meulen van der Anne S.  , Luitenant bij de derde Compagnie  van het Bataillon van de Luitenant Colonel van 
het 10e Bataillon Landstorm in het Arrondissement van Heerenveen die vind het niet onbillijk dat Meulen van der Anne S door 

den heelmeester Swart W. B. enz. jaar 1815 (1) 

8211 988-3, 21 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Swart W. H. te Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

1000 namen (132) 

8280 526-1, 21 
22-05-1840 

Swart W. H. te Kollumerland en Nieuwkruisland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een 
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van 

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



6034 398 

30-05-1818 

Swart W. H. te Oostermeer hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6037 
 

617 
21-08-1818 

Swart W. W.  een advies op zijn request  dat er een onderzoek is gedaan en dat alle zaken in zijn request genoemd in waarheid 
bestaan enz., jaar 1818 (1) 

6628 788-4 

16-06-1814 

Swart Wate staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde 

Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement 

voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde 
somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5) 

6048 450 

12-07-1819 

Swart Wiet Hayes Koorn en Moutmolenaar te Heerenveen,  zijn aanslag is bij resolutie van de Ged. Staten no. 3 terecht 

aangeslagen voor fl. enz. enz. 1819 (2) 

6423 541B 
16-10-1817 

Swart Wigle Kapitein op het Schip (naam niet genoemd) 4 is het volgnummer waaronder hij vermeld staat in een door 
Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan 
welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4) 

6075 750 

03-10-1821 

Swart Willem  ---- Terpstra Eyt Geerts gedoopt te Ureterp,  Bode bij het Gouvernement te Leeuwarden wonende , dat hij 

wegens zijn zwakke lichaam deze post niet meer aankan  na 31 jaar dienst enz. enz.  met diverse extracten aanwezig ook een van 

de Heelmeester Swart Willem  enz. jaar 1821 (4) 

6047 379 

03-06-1819 

Swart Willem H.  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 

Swart Willem H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6624 192 

24-01-1814 

Swart Willem Hielles Lid van de Raad der Gemeente Oostermeer wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van 

Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1) 

6251 

 
 

1114 

17-11-1814 
 

Swart Willem Johannes,  , Poelstra Rindert Willems, Swart Willem Johannes, Julianus Harmen Gosses ,  Julianus Auke Gosses, 

Terpstra Jan Rientses de weduwe en Rooda Arjen Freerks  alle boeren en ingezetenen van het Klooster=Anjum in de Gemeente 
Berlicum, dat zij altijd aan de Gemeente Menaldum hebben moeten betalen zij beklagen zig dat zij in hun noodlottig geval onder  

enz.enz. ook dat in een geheime Quotisatie men ons ook onder Berlicum trok en wij werden aangeslagen voor een bedrag naar 

vermogen en onder bedreiging van de Gendarmerie bij ons in huis werden afgeperst en ook nog wat meer is  dat er 2 bruggen 
tevens in December het antwoord op dit request enz. enz. jaar 1814 (9) 

6252 

 
 

1199 

01-12-1814 
 

Swart Willem Johannes,  , Poelstra Rindert Willems, Swart Willem Johannes, Julianus Harmen Gosses ,  Julianus Auke Gosses, 

Terpstra Jan Rientses de weduwe en Rooda Arjen Freerks  alle boeren en ingezetenen van het Klooster=Anjum in de Gemeente 
Berlicum, dat zij altijd aan de Gemeente Menaldum hebben moeten betalen zij beklagen zig dat zij in hun noodlottig geval onder  

enz.enz. ook dat in een geheime Quotisatie men ons ook onder Berlicum trok en wij werden aangeslagen voor een bedrag naar 

vermogen en onder bedreiging van de Gendarmerie bij ons in huis werden afgeperst en ook nog wat meer is  dat er 2 bruggen 
tevens in December het antwoord op dit request enz. enz. jaar 1814 (9) 

6036 525 

21-07-1818 

Swart Willem Willems  Verwer en Glazenmaker te Leeuwarden  in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij  

een pensioen  omdat hij 65 jaar is en zwak van gezicht en niet in staat  enz.  wordt in genoemd Lyclama a Nijeholt Tinko 

waarover hij klaagt jaar 1818 (4) 

6039 797 

28-10-1818 

Swart Willem Willems te Leeuwarden zijn verzoek om pensioen wordt enz.. Jaar 1818 (2) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Swart Willem, 572 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. 43 

22-04-1824 

Swart Wytze S. Timmerman van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 
het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom 

met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6045 277 

26-04-1819 

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 

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) 

6626 487  blz. 1  

07-04-1814 

Swartee Tjeerd Siemens 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) 

6253 45 

13-01-1815 

Swarteveen Romke Jans de weduwe van te Joure voor het verwen van de Pieken, Vermeld op een document genaamd 

Specifieke staat van uitgaven gedaan op het fonds van onvoorziene uitgaven van Joure enz. enz. jaar 1815  (4) 

7977 148-16 

10-02-1837 

Swarth de AE. M. mr. hij is benoemd als executeur in zake de Ontvanger der directe belastingen te Harlingen tegen Glinstra van 

J. J., Mulder S. H., Boterweg J. D. de weduwe enz. jaar 1837 (3) 

6849 6-A 
20-07-1824 

Swarts  F. J., Ypes G., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in 
voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe,  Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., 

Miedema B., Horst van der  S..,  Dirks N. J., Gorter W. O.,   Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R.,  Zijlstra R. S., Zijlstra W. J.,  

Ottema F. de weduwe,  Brinksma J.,  Wilde de H. H.,  Walle J. K. F.,  Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. 
Vlieger S. R. ,  Kroontje A. A., Schut D. G.,  Vries de G.J.,  Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H.,  

Hazelhoff F.,  Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y.,  Visser U., Wiemers H.,  Swarts  F. J.,   Lubberts F.,  Douwes Y.,  Visser 
U.,  Horst van der J., Zijlstra R. J., Brugts J.,    jaar 1824 (21) 

6870 17-03-1825 

20-D  

blz. 12 

Swarts ….? (Gen.) 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) 



6395 414 

04-05-1815 

Swarts de Landus (Sweerts de Landas).---- Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  twee orders ontvangen van Baron Swarts de Landus (Sweerts de Landas)  enz en 

een copie daarvan gezonden naar Wierdsma P. Procureur Crimineel enz. jaar 1815 (3) 

6395 425 
08-05-1815 

Swarts de Landus Baron (Sweerts de Landas) --- Guerin W. Generaal Majoor Commandant van de Provincie Vriesland in een 
door hem ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij heeft ene order onbtvangen van Swarts de Landus 

Baron enz. jaar 1815 (1) 

6395 450 

14-05-1815 

Swarts de Landus S. D. (Sweerts de Landas) ---- Guerin W. Generaal Majoor van de Provincie Vriesland ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  een order ontvangen van Baron Swarts de Landus S. D. enz en ook genoemd  
Steenbergen van ….? bij de passement werken te Den Haag en Schultz Weymar Magazijn Meester der Kleding te den Haag enz. 

jaar 1815 (6) 

6395 454 
13-05-1815 

Swarts de Landus S. D. (Sweerts de Landas)---- Guerin W. Generaal Majoor van de Provincie Vriesland ondertekend een brief 
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  een order ontvangen van Baron Sweerts de Landas S. D. (Sweerts de Landas)  

betreffende diverse modellen verstrekte kleding der Jagers Batt.enz jaar 1815 (3) 

3701 22-C 
08-02-1839 

Swarts Grietje Ruurds, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van 
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

1839 (8) 

3700 22-C 

04-02-1837 

Swarts Grietje Ruurds, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de 

etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 
jaar 1837 (10) 

3700 22-B 

05-2-1836 

Swarts Grietje Ruurds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar 

de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 
enz. jaar 1836 (5) 

3701 1-C, 3 

01-03-1839 

Swarts Grietje te Leeuwarden, 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 22-A 

05-02-1835 

Swarts Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid 

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

6245 399-45 
10-05-1814 

Swarts Hylke, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 
jaar 1812 (3) 

6849 6-A 

20-07-1824 

Swarts J. J., Ypes G., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in 

voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe,  Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., 
Miedema B., Horst van der  S..,  Dirks N. J., Gorter W. O.,   Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R.,  Zijlstra R. S., Zijlstra W. J.,  

Ottema F. de weduwe,  Brinksma J.,  Wilde de H. H.,  Walle J. K. F.,  Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. 

Vlieger S. R. ,  Kroontje A. A., Schut D. G.,  Vries de G.J.,  Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H.,  
Hazelhoff F.,  Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y.,  Visser U., Wiemers H.,  Swarts  F. J.,   Lubberts F.,  Douwes Y.,  Visser 

U.,  Horst van der J., Zijlstra R. J., Brugts J.,    jaar 1824 (21) 

8280 526-1, 22 

22-05-1840 

Swarts J. 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) 

8309  1095-2 
05-11-1840 

Swarts Jeltje * 1811 x J. Sunt staat in een document met 8 kolommen informatie vermeld genaamd: Nota aanwijzende eenige 
byzonderheden nopens het Domicilie van Onderstand van voornoemde persoon in de maand augustus 1840 opgenomen 

Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1840 (5) 

8375 716-3_3B 
22-07-184 1 

Swarts Jeltje vrouw van Sunt J. 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) 

8375 716-3_2b 
22-07-1841 

Swarts Jeltje vrouw van Sunt J. 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Swarts Jhr. C. B. J. Baron 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) 

6007 41 

19-01-1816 

Swarts Joh.   Dirks Minke weduwe van Luitjen Tjeerds Kortwinus (Kortwynus) als Tappersche te Gorredijk. Een terugzending 

van haar request zakende dat zij als Tappersche mag blijven continueren enz. volgens het request is de branderij ten gevolge van 

fraude gepleegd gesloten, Elias Jan er is door hem fraude gepleegt als eigenaar ener branderij te enz.  tijdens de Franschen tijd 
heeft hij zijn Branderij laten stilstaan op eigen initiatief enz in het begin van 1814 was een zekere Haanstra ….? Eigenaar dier 

branderij verkoopt deze aan Swarts Joh.  en verder wordt genoemd de Inspecteur van het arrondissment de heer Siderius ….? 

Jaar 1816 (3) 

3700 22-C 

04-02-1837 

Swarts Ruurd Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de 

etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

jaar 1837 (10) 

3700 22-A 

05-02-1835 

Swarts Ruurd 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 1835 (8) 

3700 22-B 

05-2-1836 

Swarts Ruurd Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar 

de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 
enz. jaar 1836 (5) 

6865 15-A 

14-01-1825 

Swarts---- Steenhouwer Willem Julianus Hendrik commies bij de aangifte accijnsen hij rapporteerd dat de Rekestant als 

erfgenaam van zijn moeder  Troyen van Lubina Johanna overl. 6 Juni 1823 te Ferwerd een memorie heeft ingeleverd bestaande 
een waarde van fl. 3400 inesteld door deszelfs oud tante Kuyl Barbera weduwe Swarts gewoond hebbende te Groningen  bij 

testament van 8 April 1794 enz. Enz.  Jaar 1825 (3) 



6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Swarts Willem, 195 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Menaldu- 
        madeel 

Swartsenberg  v. te Beetgumermolen 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) 

8348 138/8 

00-00-1841 

Swartte van Loon  Gerhardus Henricus 27 jaar, Boekhandelaar te Leeuwarden (4) betreft belasting, ook met een handgeschreven 

brief met zijn  handtekening jaar 1841 

8370 602/8 
21-06-1841 

Swartwold Roelof, Hij wordt vermeld op een staat met Solicitanten voor Onderwijzer te Hallum, dit is een staat met hun 
gegevens en een staat met de uitslag en cijfers van het examen voor deze functie jaar 1841 (7) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Swartwoldt Omius, 764 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

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

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

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Swartwoldt Sicco, 539 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) 

6636 130 
06-02-1815 

Swartzenberg en Hohemlansberg thoe Wilco---- Bakker Geugjen Albartus Murray  Schout van de Gemeente Arum  ondertekend 
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een request van de Predikant Kutsch Otto Carel  en een Beroepbrief, 

waarin wegens vertrek van Putting Gerardus Predikant naar Exmorra deze plaats vacant is en in vergadering bijeen geroepen 

door Swartzenberg en Hohemlansberg thoe Wilco en ondertekend door Wiarda Hans Willem, Hilarides Heijn, Wiarda Lolle 
Wierds, Feenstra M. ook genoemd Ales Sampt Pieters enz. jaar 1815 (6) 

6082 453 

03-05-1822 

Swartzenberg J. S. 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) 

6623 41 

07-08-1813 

Swath Gertje Kornelis, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de 

maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 

1813 (5) 

6051 735 
11-10-1819 

Swaving Johanna Elisabeth weduwe van Enschedé Johannes 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) 

6397 694 
29-07-1815 

Swee de Landes (Baron)---- 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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Sweep van der JAN Eling 91 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) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

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

schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Sweerstra Name Piers 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) 

6070 424-26       
25-05-1821 

Sweerts  Jhr.  G. B. J.  Baron van 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) 

6379 84 en 85 
17-01-1814 

Sweerts de Landas ….? ---- Limburg Styrum van Otto den Generaal Grave commanderende het 8e Territoriaale Militaire 
Devisie te Groningen enz.onderwerp: een geschikt officier voor de provisionele waarneming enz. ook genoemd Dury ….? 

Inspecteur Generaal der Cavallery, de Baron Sweerts de Landas ….? Als Generaal Majoor, den Luitenant Colonel van den Graaf 

….? Als Luitenant Colonel van het 18e Bataillon Infanterie te Groningen  enz.  jaar 1814 (3) 

6641  597 + 598 + 
630 

15-07-1815 

Sweerts de Landas---- Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward, hij ondertekend namens de 
Burgemeester en Wethouders van deze Stad een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende twee fransche 

Krijgsgevangen Officieren genaamd Cambaceres en Moulin Du op order van de Luitenant Generaal Sweerts de Landas op 

gisteren hier zijn aangebragt geworden maar de vele anti Fransgezinden zijn zo geschokt enz. jaar 1815 (8) 

6397 658 

11-07-1815 

Sweerts de Landas J. D. ----  Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland van Vriesland ondertekend 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Baron Sweerts de Landas J. D.  

Luitenant Generaal , dat de Franse gevangenen eventueel naar Harlingen en Franeker moeten enz. en dat de Route voor de 
marcherende Compagnie vrijwillige Jagers enz. jaar 1815  (4) 

6398 697 

03-08-1815 

Sweerts de Landas J. D. ---- Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Commandant ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  dat hij een Marsorder (deze is aanwezig met de vermelde plaatsen 
van Leeuwarden naar Mons)  heeft ontvangen van de Luitenant Generaal Baron Sweerts de Landas J. D. enz. jaar 1815 (2) 

6394 283 

12-04-1815 

Sweerts de Landas J. D. (Baron) Luitenant Generaal Comm. het Noord Gen; Commando ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland de heer Abinga van Humalda J. om in bepaalde steden van Leeuwarden, Harlingen en Sneek aldaar 

de compagnien Infanterie Vrijwilligers op te richten enz. jaar 1815 (1) 

6388 3 

06-09-1814 

Sweerts de Landas J. D. Bz. Luitenant Generaal comm. Het 2e of Noordelijke Generaal commando te Deventer. Hij 

ondertekend een brief enz. jaar 1814 (2) 

6400 

 

838 

20-10-1815 

Sweerts de Landes ….?---- Dolleman G. M.  Luitenant  Colonel  fungerend Provinciaal Commant ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Luitenant Generaal Baron Sweerts de Landes ….? 



heeft geantwoord dat de Militaire Arrestanten over Zwolle naar Vriesland of Groningen enz. en dat Deserteurs niet door 

Piekeniers mnaar door Agenten enz. jaar 1815 (1) 

6396 546 

04-06-1815 

Sweerts de Landes ….?---- Guerin W. Generaal Majoor en Commandant der Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Militieraad geïnformeerd is dat Groot de Nicolaas van Jorwerd, Turkstra Anne 
Rientjes van Bergum, Bachem van Arend Johannes te Leeuwarden en Haag v. Jan Engberts uit de Ge1815 meente Oudwoude 

nadat zij vrijwillig dienst hebben genomen  en dat enz.  en verder worden genoemd de Werfofficier Luitenenan Workum van en 

Luitenant Generaal Baron Sweerts de Landes ….? enz. jaar 1815 (2) 

6401 
 

863 
10-11-1815 

Sweerts de Landes J. D. (Baron) Luitenant Generaal Kommanderende het Noordelijke Generaal Kommando ondertekend een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken  enz. jaar 1815 (1) 

6401 

 

873 

18-11-1815 

Sweerts de Landes J. D. Baron Luitenant Generaal Kommanderende het Noordelijke Generaal Kommando ondertekent een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat op de 24e dezer zullen marcheren en dan 
worden de Bataillons Inf. Nat. Miulietie genoemd enz. jaar 1815 (1) 

6399 771 

15-09-1815 

Sweerts de Landes J. D. Baron ondertekend een brief aan de fungerende Provinciale Commandant van Vriesland  dat Sijtzama 

van  ….? is benoemd tot Luitenant  Collonel  van het Regiment Karabiniers No. 3 enz. jaar 1815 (1) 

6397 694 
29-07-1815 

Sweerts de Landes Luitenant Generaal is benoemd tot Kommandeur der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende 
document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur 

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

geridderde militairen enz. jaar 1815 (8) 

6402 

 

918 

14-12-1815 

Sweerts de Landes---- Sijtzama van J. G.  Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Luitenant Generaal Sweerts de Landes hem heeft 

geïnformeerd dat er eerst daags 130 Trein Paarden zullen arriveren enz. jaar 1815 (1) 

6401 
 

879+880 
23-11-1815 

Sweerts des Landes---- Sijtzama van J. G.  Colonel Provinciaal Commandant van Vriresland ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat op order van  Sweerts des Landes Luitenant Generaal 

Baron  hij zich op march naar Groningen zal begeven enz. jaar 1815 (2) 

6402 
 

896 
03-12-1815 

Sweerts des Landes---- Sijtzama van J.G.  Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door de Baron Sweerts des Landes opdracht enz. dat 

de Fransche Krijgsgevangenen Officieren en Soldaaten zullen morgen den 4e  naar Antwerpen worden verscheept enz. jaar 1815 

(1) 

9180 1054 
05-06-1915 

Sweigmann Franziska Maria gehuwd met de Vries,  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) 

9186 146 
06-02-1918 

Sweigmann Franziska Maria vrouw van  Vries de P. W. , komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten 
(blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte 

datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

8173 264/14, 144 

11-03-1839 

Sweigstra  Frans Ets * 1820 Matroos op de Kenau Hasselaar, jaar 1839 

8386 937/3 

22-09-1841 

Sweitsen Joseph Onderwerp milicien een brief uit Harderwijk dat hij daar niet is aangemeld enz. jaar 1841 (1) 

6017 749 en 756 
09-12-1816 

Sweitser Fredrik---- Vierssen van L. Ontvanger der directe belastingen te Kollum geeft de Gouverneur te kennen omdat Sweitser 
Fredrik door zijn benoeming tot Commies bij de grenslinie gestationeerd te Wierum is zijn post als Deurwaarder Executant te 

Kollum vrijgekomen en wordt daarin benoemd Veldinga Eelke Meinderts te Kollum  enz. jaar 1816 (2) 

3698 B-46, 4 

13-03-1832 

Sweitstra Grietje Idzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (3) 

6024 490 

26-07-1817 

Sweldens J. H.---- Bergh van den Catharina een antwoord op haar request dat deze vrouw door het overlijden van de Wel 

Errwaarde heer Sweldens J. H. Roomsch Pastoor te Woudsend  in armoede is gedompeld en dat zij wegens ouderdom en 
blindheid enz. en dat haar pensioen daarom wordt verhoogd jaar 1817 (1) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Swent Hendrik  * 01-03-1794 Bergen ;   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) 

6832 16-A 

00-00-1824 

Swerf van der Haye Douwes Grondbelasting van zijn ongebouwde eigendommen  enz. jaar 1824 (2) 

6268 326 
13-04-1816 

Sweringa D. D. hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of diensen  
over het jaar 1813 dit stuk is ondertekend door Tanja R. L., Jong de K. G., Buzinga B. R., Fopma D. J., Meulen van der S. R., 

Kuperus F. P.  Jaar 1816 (4) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Swerins W. te Bolsward is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

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

6830 18-A blz. 26 

21-01-1824 

Swerius Jan de weduwe 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) 

6830 18-A blz. 25 
21-01-1824 

Swerius Wieger 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) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Swermo W.  te Bolsward wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers 

der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als 

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

6381 50-51-52 
09-02-1814 

Swerms Jan Wijgerus---- Dijkstra Fokje weduwe van Swerms Jan Wijgerus wonende te Bolsward schrijft en ondertekend een 
request  dat zij heeft een enigste zoon met name Swerms Wijgerus Jans welke heeft getrokken het nummer 43 in de loting der 

Landmilitie Dat zij beroepkasthoudster van Goud en Zilverwerken en naaister zijnde haar zoon volstrekts onmisbaar is enz. en 

dat hij biujna vrijstelling had enz. maar dat er een brutaal jong met de naam Visscher Tamerus Canther te Bolsward verklaarde 



dat haar zoon wel gemist kon worden enz. tevens een verklaring ter ondersteuning in een handgeschreven door nagenoemde 

ondertekende brief van Bakker Oets Geerts,  Hollander Karst Douwes beide bakkersknegt en  Seldentuis Jacob Horlogeriemaker 

enz. tevens de verklaring van vrijstelling van jaar 1814 (6) 

8280 526-1, 7 
22-05-1840 

Swerms W. te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer  Stad Bolsward 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) 

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

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

Wonseradeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan 

wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8280 526-1, 40 

22-05-1840 

Swerms W. te Bolsward 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) 

8211 988-3, 7 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

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

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

6407 198-1+4-5 

04-05-1816 

Swerms Wieger 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) 

6381 50-51-52 

09-02-1814 

Swerms Wijgerus Jans---- Dijkstra Fokje weduwe van Swerms Jan Wijgerus wonende te Bolsward schrijft en ondertekend een 

request  dat zij heeft een enigste zoon met name Swerms Wijgerus Jans welke heeft getrokken het nummer 43 in de loting der 

Landmilitie Dat zij beroepkasthoudster van Goud en Zilverwerken en naaister zijnde haar zoon volstrekts onmisbaar is enz. en 
dat hij biujna vrijstelling had enz. maar dat er een brutaal jong met de naam Visscher Tamerus Canther te Bolsward verklaarde 

dat haar zoon wel gemist kon worden enz. tevens een verklaring ter ondersteuning in een handgeschreven door nagenoemde 

ondertekende brief van Bakker Oets Geerts,  Hollander Karst Douwes beide bakkersknegt en  Seldentuis Jacob Horlogeriemaker 
enz. tevens de verklaring van vrijstelling van jaar 1814 (6) 

8211 988-3, 7 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

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

de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

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

6867 12-02-1825 

18-A 

Swetser J.---- Grasma J. J. van beroep Schatter van het Slachtvee Ontvang Ternaard en Nes heeft te kennen gegeven dat wegens 

de uitgestrektheid van deze districten enz. maar dat de schatter van het Slachtvee ontvang Nijkerk (Fr) de heer Swetser J. wil wel 

begunstigd worden met het ontvang Nes enz. jaar 1825 (3) 

6098 935 

27-09-1823    

Swettema R. A. Hij is floreenplichtig van het dorp Deinum een brief en staat als ondertekenaar daar op,  wegens een klacht van 

Groenewoud J. (Johannes) Predikant te Deinum Onderwerp: achterstallig tractement over het jaar 1811, 1812, 1813 enz.  Jaar 

1823 (4) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Franeker 

Swiers H. J. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(3) Gehele provincie (122) 

6840 36-A blz. 3 

22-04-1824 

Swierstra A. P. Boer van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag der 

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

kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6840 36-A blz. 3 

22-04-1824 

Swierstra B. J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag der 

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

kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8308 2086-11 

01-11-1840 

Swierstra Bartle J. de weduwe staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het 

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

6626  471 

07-04-1814 

Swierstra Gerben Piers---- Groot de Hans Gerbens,  Gerben Piers Swierstra (Hij tekent als Gerben Piers Sieratera) en Hans 

Gerbens de Groot (tekent als de Grood) Huislieden te Oosterwierum, Kerk en Armvoogden van de dorpe Oosterwierum geven 

in een door hen getekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal van Zijne Koninklijke Hoogheid 
de Vorst enz. dat zij met de betaling zijn agter gekomen en dit aanhoudend vermeerderd verder wordt er vermeld welke schulden 

zij hebben enz. ook aanwezig een extract dat opnieuw tot Kerkvoogden benoemd Groot de Hans Gerbens  en Gerben Piers 

Swierstra en er wordt afgesproken dat de kerk zodanige goederen zullen verkopen om de schuld af te lossen ondertekend (in 
copie) door  Groot de Hans Gerbens  en Gerben Piers Swierstra, Wageningen van G., Fopma R. S. en Meintema B. M. beide 

Municipale Raden en de Maire Gosliga P. J. enz. , Jaar 1814 (5) 

6840 36-A  
blz. 12 

22-04-1824 

Swierstra I.?. J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der 
huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

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

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

6840 36-A blz. 3 

22-04-1824 

Swierstra N. P. Boer van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag der 

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

kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6047 379 

03-06-1819 

Swierstra Nanne Piers  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 



6070 424-28      25-

05-1821 

Swierstra Nanne Piers 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 

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

alles (13) 

8210  958/2 211 

Bladz. 3>> 
17-09-1839 

Swierstra P. J. te Engelum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

8285 615-2, 4-1 

19-06-1840 

Swierstra P. J. te Mantgum 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, 4-1 

19-06-1840 

Swierstra P. J. te Mantgum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals 
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Swierstra P. te  Mantgum 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) 

8308 2086-11 

01-11-1840 

Swierstra Pier A. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van 

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

(5) 

8220   1137/15 
06-11-1839 

Swierstra Pier Aises een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen 
van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang 

Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek 

en Bolsward (17) 

7977 158-6, 4 

14-02-1837 

Swierstra Pieter Johannes te Baarderadeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen 

voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen 

vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en 
Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4) 

9180 642 

07-04-1915 

Swierstra Sipke, 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) 

8308 2086-11 
01-11-1840 

Swierstra Tjerk J. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van 
reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier 

(5) 

6849 13-A 

19-07-1824 

Swierts Jan Paptist----- Blok Minne, Plaats van der Meile, Landas Jacob Lodewijk, Swierts Jan Paptist candidatenh voor de post 

van plaatsvervanger in het Vredegercht van harlingen door den afstand van Eschaurier  Piere wonende op Terscheling, met 
leeftijd, tegenwoordig beroep en aanmerkingen jaar 1824 (2) 

8015 227, 875 

30-08-1837 

Swift Silias Amerika Kapitein op de Eulione, jaar 1837 

8053 227/7518 

31-08-1837 

Swift Silias Amerika Kapitein op de Eulione, jaar 1837 

8072 227, 164/12 

16-02-1838 

Swift Silias Amerika Kapitein op de Eulione, jaar 1838 

8380 822-4 

20-08-1841  

Swigchum van Jan Wilhelm wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft 

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

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Swildens Frederik, 605 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) 

6019 81 blz.  
47 t-m 51 

05-02-1817 

Swildens J. H. Professor gaat over een inventaris van zijn nalatenschap waarin genoemd  de erfgenamen Talsma Aafje Seijes, 
Lotze J. A., Wassenberg H. van beroep Advocaat uit naam van de Boekverkoper Elive ….? te Amsterdam mede door de 

Advocaat Stinstra A. uit naam van Talsma Aafje Seyes, zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van   

Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, 
Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met 

Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt 

beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve 
boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Swildens Johannes, 637 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) 

9184 839 

03-07-1917 

Swildens Laurentius Philippus Antonius, 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) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Swildens Petrus, 654 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) 

6389 4 

28-10-1814 

Swildens Pieter, ---- 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) 

6043 94 

06-02-1819 

Swildens wijlen Pastoor de erven van  te Woudsend verzoeken zijn papieren aan hun gemachtgde Zorn J. L. Pastoor te Heeg toe 

te zenden enz. jaar 1819 (1) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Swilders Frederik, 210 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) 

6866 27-01-1825 

28-B 

Swinden van ….? ---- Eisinga E. Onderwerp: het huis door hem bewoond als tot met betrekking tot het Planetarium hetwelk als 

zodanig aan het geheel is verbonden dat het daar niet van afgescheiden kan worden enz. enz. ook zijn zoon Eisinga Jacobus 

wordt genoemd tevens de hoogleeraar Swinden van ….? enz. jaar 1825 (2) 

6866 30-01-1825 
30-B 

Swinden van J. H.---- 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) 

6626 562  

21-04-1814 

Swinden van S. P.  Raad in het Hogere Grechtshof der Vereenigde Nederlanden is benoemd tot President bij het Hof van 

Assises te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1) 

6082 453 
03-05-1822 

Swinderen  Jhr. Obbe 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Gaasterland 

Swinderen G. R. G. Grietman van Gaasterland  ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, 

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

5987 343, 351 

05-05-1814 

Swinderen v.  O. ----  Du Tour van Bellinchave M. C. W. wonende te Leeuwarden geeft met verschuldigde eerbied te kennen 

dat hij voorheen Entreposeur principal der tabak in deeze provincie Vriesland en dat door Swinderen v.  O.   de Directeur der  
Indirecte belastingen zijn alle voorhanden Tabak in beslag is genomen  welke hij als zijn wettig eigendom eigendom vermeende 

te mogen verhandelen en wel 22.000 ponden te Groningen publiek heeft verkogt enz. enz. jaar 1814 (4) 

6045 240 

13-04-1819 

Swinderen van Anna Henrietta Douariere Boreel van Haarsma 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 jaar 1818 (4) 

8386 949/14 

20-09-1841 

Swinderen van Jonkheer G. te Rijs; 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) 

5667 11, 2 

00-00-1880 

Swinderen van Jonkheer Jan Hendrik Frans Karel----  Potma Lieuwe Hielke Notaris te Balk voor mij zijn verscheen Swinderen 

van Jonkheer Jan Hendrik Frans Karel enz. enz. wonende te Rijs  die verklaard dat hij zich Borg steld voor fl. 500.= voor  

Brouwer Wiebe Jansen  Poppes Jan Harmens  Gezagvoerders op een Stoomboot,.  tussen Balk, Woudsend, Heeg en Joure enz. 
jaar 1880 (3) 

6655  399 blz. 6 

29-08-1816 

Swinderen van O. Mr. te Groningen , ouderling hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning 

der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 
benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6671 54 blz. 20 

22-01-1818 

Swinderen van O. Mr. te Groningen Ouderling 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) 

6671 54 deel 2,16 

22-01-1818 

Swinderen van O. Mr. te Groningen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen 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) 

6070 424-28      25-
05-1821 

Swinderen van Obbe 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 

Swinderen van Obbe 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 

Swinderen van Obbe te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Swinderen van Obbe, 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) 

6093 339 

23-04-1823   

Swinderen van Ohio,  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 

6012 331 
12-06-1816 

Swinderen van Oncko Mr. , hij is medeeigenaar van enige landen in het Canton Lemmer, verder worden nog genoemd, Sloten, 
Balk, Wijckel en Sondel Oosterzee met de namen van de landen zoals o.a. Filipschar, Klaaskamp, Heeringskamp, Hartmanschar  

enz. met een brief van de Schout Vierssen H. L. (Hector Livius) Haersma van, van de Gemeente Oudega en aldaar wonende enz. 

jaar 1816 (3) 

6046 328-30 en 

30v en 31v 

11-05-1819 

Swinderen van Onco 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 (5) 

6013 386 

03-07-1816 

Swinderen van Onco terugzending van zijn request  dat de scheiding van de  dorpen vanwege zijn landerijen dubbel zijn 

aangeslagen enz. enz. jaar 1816 (1) 

6100 1192-27 

26-11-1823 

Swinderen van W.---- Albada T. D. en  Swinderen van W. en Hemsing W. J. zij zijn als Schatters  over 1824 te Balk 

gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

6864 60-C-26 

13-01-1825 

Swinderen van W. te Balk Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

8176 319/5 Swinderen van, M. Oneko te Groningen jaar 1839 



00-00-1839 

6838 7-A bijlage 2 

Vrouwen 

Huis Justitie 
26-03-1824 

Swink Grietje, 55 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) 

6859 2/C 

16-11-1824 

Swinkels Wilhelmus geboren  Heize 1808 Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij 

rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 

kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn 
verwijderd zijn. Jaar 1824 (6) 

8169 200/1, 244 

22-02-1839 

Switink Auke Luittens Ureterp Schipper, jaar 1839 

8359 372-13 
16-04-1841 

Switters Johann Wilhelm van beroep grofsmid te Leeuwarden staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het 
Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent 

compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (27) 

6830 18-A blz. 14 
21-01-1824 

Swoll van Jan H. 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Swolsman Arjen, 205 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) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Sybema ….? te Nieuwezijl wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van 

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

8280  517-11, 47 

19-05-1840 

Sybema P. te Hindelopen wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel 

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

geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8285 615-2, 26,1 

19-06-1840 

Sybenga ….? (Ybinga S.) te Nijkerk 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) (Fr) 

8386 949/19 

20-09-1841 

Sybenga J. te Friens,  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) 

6853 16-A 

02-09-1824 

Sybersma Sjoukje Tjeerds, het zuivere saldo van haar erfenis in is 4 parten  verdeeld en wel haar moeder Hout van der Antje 

Durks ¼ , Sybersma Sybren Tjeerds en Sybersma Yttje  Tjeerds samen ¾, jaar 1824 (2) 

6853 16-A 
02-09-1824 

Sybersma Yttje  Tjeerds---- Sybersma Sjoukje Tjeerds, het zuivere saldo van haar erfenis in is 4 parten  verdeeld en wel haar 
moeder Hout van der Antje Durks ¼ , Sybersma Sybren Tjeerds en Sybersma Yttje  Tjeerds samen ¾, jaar 1824 (2) 

6258 627-7 

21-06-1815 

Sybes Anne 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) 

8386 949/6-5 

00-00-1841 

Sybes B. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is 

genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger 
van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die 

geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8) 

6252 1179-24 en 
44 

08-11-1813 

Sybes Bote voor geleverde Zijlleer, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor ondehoud van Publijken Werken en 
Gebouwen 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 (9) dossier (88) 

6252 1179-26 

08-11-1813 

Sybes Bote wegens Zijlwachters tractement , hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven kosten van bestuur gemaakt door 

Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en 
Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) 

6262 946-2 

30-09-1815 

Sybes Eling moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  

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

6678 337 

00-00-1818 

Sybes Hein   Lijst met de Negen der aanzienlijksten Kooplieden binnen Franeker  jaar 1818 (1)  

6678 355 

00-00-1818 

Sybes Hein, Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de regtbank enz, 

enz,, (3) jaar 1818 

6245 399-5-a 
10-05-1814 

Sybes Hendrik, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude 
jaar 1812 (2) 

6257 410-12 

28-04-1815 

Sybes Hnedrik 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) 

6240  1100 
15-11-1813 

Sybes Homme-----  Baaten van Hendrik Aukes (hij tekent met van Baalen) een handgeschreven brief door hem ondertekend , 
Onderwerp; verweer tegen een te hoge opgelegde belasting aanslag, wordt ook in genoemd Sybes Homme en Douwes Andries 

ook een weigering tot betalen van Armengeld tevens een lijstje  genaamd reparatie de som van 3350 franc enz, waar 

voorgenoemde Baaten van Hendrik Aukes op voorkomt en ook Knijpstra Cornelis Meinderts, Schroor Durk Gurbes,  Siebinga 
Gerrit Hommes, Bosscher, Harmen Pieters,  Haantjes Sjoerd Jacobs , Halinga  van Jan Ottes   enz. enz. jaar 1813 (9) 

6840 36-A  

blz. 47 

22-04-1824 

Sybes Jan  de weduwe zonder bedrijf , 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) 

6254 140-A blz.34 

17-01-1815 

Sybes Jan heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Miedum , wordt vermeld in de Eeuwige Renten, in de 

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

6246 481, 4 

06-06-1814 

Sybes Jan hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot 

onderhoud der Dorpsarmen  enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3) dossier 

(32) 

6246 481, 12 

06-06-1814 

Sybes Jan wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo 

van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Sybes Jan, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten 

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

5997 307 

31-03-1815 

Sybes Jelle 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  
34 

6016 707 

21-11-1816 

Sybes Jelle, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden 

van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, 
jaar 1816 (5) 

6262 946-2 

30-09-1815 

Sybes Jetze moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op 

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

6631  1114 
8e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

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

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

6631  1114 
7e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Sybes Jouke 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) 

6246 481, 4 

06-06-1814 

Sybes Klaas hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot 

onderhoud der Dorpsarmen enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3) dossier 

(32) 

6246 481, 12 
06-06-1814 

Sybes Klaas wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven 
zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32) 

6252 1174-2 

27-02-1810 

Sybes Klaas, 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 410-12 
28-04-1815 

Sybes Oene 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) 

6260 811 

08-08-1815 

Sybes S. S. (Schout)---- Bruinsma F. de weduwe , De Schout en  raad van Woudsend  die allen ondertekenen deelt aan de 

Gouveneur mee dat de te weinig betaalde huur van de Herberg  in het jaar 1813 en 1814 te wijten is aan pligtsverzuim van de 

Ontvanger der Gemeente enz. jaar 1815 (4) 

5992 848 

28-10-1814 

Sybes S. S. (Sybe Symons) een handgeschreven brief door hem ondertekend,  een verzoek begunstigd te worden tot plaatsing als 

ontvanger te Woudsend omdat hij per gerugt gehoord heeft dat deze post begin 1815 vacant is ,  deze ontvangsten worden nu 

waargenomen door de heer Heerkens Reinder die uit het Groninger land in 1811 hier geplaatst is  enz. enz. jaar 1814 (3) 

6623 294 
27-01-1814 

Sybes S. S. (Sybe Symons) hij is benoem d tot Schout van de Gemeente Woudsend hij ondertekend een brief aan de 
Commissarissen Generaal van Friesland dat hij wegens gebiedende omstandigheden om voor de post als Schout te moogen 

verschoond worden omdat hij een Leerlooyerij heeft en dat niet samen gaat en dat hij zijn fabriek dan nietb kan besturen enz. en 

dat er ten spoedigste ymand anders tot dese post mag aangesteld worden enz. jaar 1814 (3) 

5991 756 

26-09-1814 

Sybes S. S. (Sybe Symons) Meijers Pieter Jan , De Schout van de Gemeente Woudsend Sybes S. S. (Sybe Symons) schrijft en 

ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland die inligtingen heeft gevraagd  betreffende eerstgenoemde, de brief gaat 

over o.a. dat hij als 2e commies is geplaatst te Collum nadat hij opzigter bij den Koornmolen is geweest verder nog andere zaken 
die hem aangaan enz. jaar 1814 (2) 

6384 135 

17-6-1814 

Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout der Gemeente Woudsend schrijft en tekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat 

binnen zijn gemeente teruggekomen zijn Sipma Reinder Petrus In Franschen dienst van de classe van 1789 onder het 9e 

regiment 1e Compagnie den 2e Januari 1814 uit Maagdenburg gedeserteerd, Meppel van Ate Harmens (Harmens Ate) te Nantes 

van de jare 1810 en thans van Sint Malo naar alhier is gekomen en Boer de IJde Sjoerds van de classis 1790 en thans van Brest 

naar alhier is gekomen ook de admiraal Kikkert ….? Wordt genoemd enz. enz. jaar 1814 (1) 

6642 674 
08-08-1815 

Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van de gemeente Woudsend ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de brand in de nagt van de 2e op de 3e dezers in de boerderij in eigendom bij de minderjarige kinderen van wijlen 

Cnossen Tjeerd Wijbes  wn als huurder gebruikt wordende door Grondsma Cornelis Eises  welke brand geweldig toenam dat de 

boerderij in asch wierd gelegd het naastgelegen huis te Hommerts zijnde no. 48 meede vlam vatte in eigendom bij Tromp Pieter 
Annes en zijn beide zusters welke getrouwt zijn aan Rudolphie Louw en Glysa Sietse Harmens enz. jaar 1815 (1) 

6388 134  

t/m 146 
05-10-1814 

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) 

6622 2103 
20-12-1813 

Sybes S. S. (Sybe Symons).---- op maandagavond ongeveer 6 uren begonnen eenige kinderen op straat Oraje boven te roepen 
hetgeen de Veltwagter trachte te verhinderen, doch enige volwassenen verzetten zig hiertegen, schoon alleen met woorden 

zeggende dat een ieder dat vrij mag doen verder verliep de avond rustig af, Dinsdag 16 november des voormiddags was het wat 

woelig, Zoethout Migchiel Hayes, Nauta Haring Jelles, Bok Haring Ide en meer anderen kwamen aan het huis van Jong de Jetze 
Jelles, meester Timmerman ordeneeren hem om de vlaggestok van de toren te halen enz. in de middag kwamen aan de schepen 

van Sneek en de Lemmer versierd met vlaggen en oranje linten in zeer uitgelaten vreugde door het roepen van Oranje boven 

enz.  en de vlaggestok in de school verbrand enz. en waar byzonder veel jenever werdt gebruikt enz. Noot;( zo gaat het nog een 
aantal pagina’s voort)  verder worden genoemd Wytzes Fokke, Aukes Albert A., Ates Gerben, Visser Wieger W. deze werden 

opgehaald naar de school om op de gezondheid van de Prins van Oranje te drinken enz. verder Rijmersma Pieter Jelles en 

Beeltje Marten Johannes en zijn vrouw Gerrits Geeske, Hemnis Rintje, Haga Job Jans als de Maire niet op de gezondheid zou 
drinken ging hij naar het Hondegat verder genoemd Gerrits Willem, Althuizius Arjen Johannes, Zijtzes Jentje, Jans Johannes en 

Annes Pier, Romkes Romke H. het komt er op neer dat er veel geweld is geweest enz. enz. jaar 1813 (10) 

6388 129 
22-10-1814 

Sybes S. S. (Sybe Symons).---- Pieck J. J. Exercitie meester stelt de schout van Woudsend Sybes S. S. (Sybe Symons) te hand 
enz. omtrent de verkiezing der officieren van de 4e Comp. door 20 manschappen en dat bij volstrektste meerderheid is gekozen 

Schuit van der Hidde Obbes tot Capitein, Aukes Auke Alberts tot 1e Luitenant en Troelstra Rudolphus Sjerps tot 2e Luitenant 

enz. jaar 1814 (1) 

6390 41 

07-12-1814 

Sybes S. S. (Sybe Symons).---- Piek J. J. , De President van het Plaatselijke bestuur in de Gemeente Woudsend Sybes S. S. 

(Sybe Symons) schrijft en onderteend een document waarin hij o.a. schrijft dat hij geen redenen ziet om zich over 

eerstgenoemde  te beklagen enz. jaar 1814 (2) 

6624 265 
10-02-1814 

Sybes S. S. (Sybe Symons). Schout van de Gemeente Woudsend draagt voor in een door hem ondertekende brief aan de Heeren 
Commissarissen Generaal van Vriesland Bouman P. D. (Pier Douwes) gewezen Adjunct Maire dezer Gemeente als waarnemer 

bij absentie van de Schout, tevens stelt hij voor als Secretaris Engelman Ruil enz. jaar 1814 (2) 

6248 779 

27-08-1814  

Sybes S. S. (Sybe Symons)----Ruil (Ruel) Engelman  J. A. hij wordt door de Schout Sybes S. S. (Sybe Symons) van de 

Gemeente Woudsend voorgedragen in een door hem getekende brief als secretaris van die gemeente enz. jaar 1814 (2) 

6624 257 

10-02-1814 

Sybes S. S. (Sybe Symons)----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) enz. jaar 1814 (8) 

6262 946-3 

30-09-1815 

Sybes Sake moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort 

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

6252 1218-23 

12-12-1814 

Sybes Sipke wegens Transporteren van een Fransche Jager naar enz. , hij staat op het volgende document: With de J. M. 

Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang 
als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26) 

6380 80 

17-02-1814 

Sybes Sybe Heins wonende te Franeker , schrijft en ondertekend een brief dat hij zich heeft aangemeld als vrijwilliger der 

Landmilitie maar dat hij dit heeft gedaan in een moment van onbedachtzaam en deze stap nu berouwd hem hebbende als vrouw 
en kind enz. enz. jaar 1814 (2) 

6037 

 

606 en 607 

18-08-1818 

Sybes Sybe Symons te Woudsend, hij wordt voorgedragen voor de post van Vrederechter bij het Vredegerecht Sneek i.p.v. 

Bouwman Pier Douwes  die de de functie Vrederechter te Sneek niet accepteerd. Jaar 1818 (5) 

6257 410-13 
28-04-1815 

Sybes Tade 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) 

6258 630-27 
17-04-1815 

Sybes Tjipke---- Jilsen Symon en Sybes Tjipke aannemers der Stadswaag,  Robijns Dooytje  Kerkvoogd  van de Martinikerk te 
Workum betaald  hem voor het geleverd werk,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te 

Workum aangelegd in de jare 1645 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum 

schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit 
is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de 

Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  

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

6258 627-7 

21-06-1815 

Sybes Wybe 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) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 5 

26-09-1839 

Sybesma ….? te Wijnaldum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij 

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

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

8196 670/14, 205 

01-07-1839 

Sybesma D. A. Sneek Turfschipper, jaar 1839 

5674 24 

27-01-1911 

Sybesma D. R. te Wolvega gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend  om met zijn motorboot “Wolvega I”  enz. 

enz.   (vergunning Oranje)  Jaar 1911 (1) 

8386 949/6-5 

00-00-1841 

Sybesma F. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is 

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

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

9187 908 

06-07-1918 

Sybesma Gerrit Hoogezand Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1) 

6636  148,3e blz 
kolommen 

10-02-1815 

Sybesma Hendrik Jans 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 J. C. (Johannes Cornelis) jaar 1815 (5) alle namen (15) 



6636  148 

3e blz. van 

kolommen 

10-02-1815 

Sybesma Hendrik Jans 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) 

8386 949/6-5 

00-00-1841 

Sybesma J. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is 

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

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

6244 314 

14-04-1814 

Sybesma Jan Arjens als gelastigde van  de weduwe Sybesma Sybe Arjens 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) 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Sybesma Jelle aan wien wordt uitgevoerd 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) 

6383 80       
23-04-1814 

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

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

6083 613 

26-06-1822 

Sybesma Johan Arjens hij is in het huis van Arrest binnengebracht geboren te Hallum en wonende te St .Vrouwenparochie met 

zijn vrouw Vries de Pleuntje Wybes geb. en wonende in 
St . Vrouwenparochie en dat deze Pleuntje verlost is van een kind en deze zig provisioneel in de ziekenkamer van het Tuchthuis 

bevind enz. enz. jaar 1822 (2) 

5662 29 
01-04-1885 

Sybesma P. R. Idskenhuizen Schip de  Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5666 13 

24-07-1884 

Sybesma Pieter Reitzes Idskenhuizen Schip de  Concordia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 

5662 24-B 
00-00-1885 

Sybesma Pieter Reitzes Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

6101 1311  

16-12-1823 

Sybesma Reitze Dirks te Follega , 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) 

6244 314 

14-04-1814 

Sybesma Sybe Arjens---- Sybesma Jan Arjens als gelastigde van  de weduwe Sybesma Sybe Arjens 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 113 

00-00-1892 

Sybesma Sybe, 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) 

6101 1305 

16-12-1823 

Sybinga Abe Jan besittende de 3e rang  is benoemd tot schoolonderwijzer te Oenkerk enz. Jaar 1823 (1) 

6832 6-A 
00-00-1824 

Sybinga Abe Jans ,  Schoolonderwijzer, aanvaarding van zijn ambt te Oenkerk jaar 1824 (2) 

6402 

 

922-1+ 11 

09-12-1815 

Sybinga Sijbe Andries 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) 

6383 111, 112 

06-05-1814 

Sybolt zonder achternaam/patronym----- Nagel Pieter Hendrik, eerstgenoemde is plaatsvervanger van Hettema Tetma Pieters 

van Roodhuizen eerstgenoemde is geen Sujet om in den dienst te houden en ook heeft hij Hettema Tetma Pieters schandelijke 

bedragen heeft enz. verder wordt genoemd Meijer Jan Andries in de Knippe mede een crimineel gevonniste die als 
plaatsvervanger in dienst is getreden voor zekere Smit Harmen Sweyers van Donkerbroek enz. ook behoren nagenoemde tot een 

complot om in Jan Jacobs zijne huize een diefstal te plegen en wel; Alberts Jan, Valk Wybe Rients, Sybolt zonder 

achternaam/patronym en  verkopen bij Sieuwerts Jan Gotfried te Groningen geropte wolle enz.   jaar 1814 ( 5) 

6692 274  
28-09-1819 

Sybolts Bouwe te Vollega, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, 
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, 

hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe en Pas enz. Jaar 

1816 (6) (Lemsterland) 

3572 44-a 

26-08-1822 

Sybolts Fekke  Beurtschipper IJlst op Leeuwarden een rekeste betreffende als Beurtschipper van IJlst op Leeuwarden sinds 3 

Maart 1739 enz. met Reglement en Prijslijst jaar 1822 (9) 

6028 844 

27-11-1817 

Sybolts Jacob----- Dijk van Jan Koops, Kalkbrandersknecht te Workum en gehuwd met de enigst nagelaten dochter van Wijlen 

Sybolts Jacob in leven vuilnisvoerder en reiniger der enz. enz., dat mijn schoonvader heeft gekocht van Adema Folkert Gerbens 
in de jare 1794 enz. enz. jaar 1817 (2) 

6692 274  

28-09-1819 

Sybolts Pieter te Langweer, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, 

Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, 
hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe en Pas enz. Jaar 

1816 (6) (Doniawerstal) 

6069 279-B 
09-04-1821 

Sybolts Pieter, Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e 
Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van 

betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1) 

6258 627-10 

21-06-1815 

Sybolts Yke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Scharl in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

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

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

6082 453 
03-05-1822 

Syboltz Sijtze, 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 

Sybout Sybouts, 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Sybouts 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) 

6026 652 
23-09-1817 

Sybouts 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) 

6865 2-A 
15-01-1825 

Sybouts Herman 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) 

6692 274  

28-09-1819 

Sybouts Jentje te Dijken, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, 

Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, 
hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe en Pas enz. Jaar 

1816 (6) (Doniawerstal) 

6082 453 
03-05-1822 

Sybouts 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) 

6840 36-A  

blz. 16 
22-04-1824 

Sybouts M. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der 

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

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

5999 416 

01-05-1815 

Sybouts S & Z---- Wielen van der G. ordonnantie wegens leverantieen en  Harderwijk van P. wegens geleverde inktkokers,  

Sybouts S & Z wegens geleverde laken jaar 1815 (1) 

6047 431 

29-06-1819 

Sybouts S & Z.  een opgave en specificatie en begroting voor geleverde Meubilair voor de Rechtbank te Leeuwarden het z.g.n.  

Landshuis waartoe zij de laagst ingeschrevenen zijn enz. jaar 1819 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Sybouts 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) 

6378 99 

30-12-1813 

Sybouts S. en Z. staat vermeld op de staat houdende het Rontant in geldwaarde enz. betreft levering aan de Nationale Garde te 

Appingedam en wel Lakens en Linnen enz. jaar 1813 (2)  

6070 424-26       

25-05-1821 

Sybouts 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) 

8364 498/10, 2 

21-05-1841 

Sybouts S. staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die 

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

6034 398 

30-05-1818 

Sybouts S. 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) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Sybouts S. 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) 

6243 256 

28-03-1814 

Sybouts Sjoerd Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814 (5) 

6678 335 

00-00-1818 

Sybouts Sjoerd Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2) 

6622 2143-E 

31-12-1813 

Sybouts Sjoerd, hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma B. (Bernardus) President 

Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden  op heden 31e  december 1813   bij koninklijk 

besluit  enz. jaar 1813 (2) 

6240 1079-a 
29-11-1813  

Sybouts Sjoerd.---- Ruitinga W. D.  en  Horst ten Johannes Griffier wordt benoemd  als Hoofdcommies, ook komt voor  
Ruitinga W. D. die de perceptie van Octrooi zal waarnemen , verder wordt er gesproken over en aantal besluiten die wetten 

terugdraaien zoals dat het Bier, Olij en Zeep van Octrooi worden ontheven  idem de nugteren kalveren en  Fabrieks Turf enz. dit 

document is ondertekend door de 18 leden van de Municipale Raad van Leeuwarden ingevolge oproeping van de heer Maire 
Vergaderd ten getale van achtien leden. jaar 1813 (13) 

6047 379 

03-06-1819 

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

1819 (3) 

6069 
 

344 
28-04-1821 

Sybouts Sybout Koopman te Leeuwarden , hij zend een declaratie in wegens gerepareerde Mobilair enz. enz. jaar 1821  (1) 

6047 379 

03-06-1819 

Sybouts Sytze  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 

Sybouts Sytze, 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 

Sybouts Zietze, 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 424-25       
25-05-1821 

Sybouts Zijtze 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) 

6038 650 
02-09-1818 

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

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

Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3) 

5987 377-b 

18-05-1814 

Sybrand Klaas deurwaarder, hij deelt  een dwangbevel uit aan Plantenga Johannes en sommeert hem binnen de tijd van drie 

dagen de verschuldigde som te voldoen (dwangbevel aanwezig) ,  jaar 1814  (2) 

7977 157-15 

13-02-1837 

Sybranda ….? Van beroep deurwaarder, hij moet een trouwe opgave maken van diverse zaken die de Ontvanger Steensa P. G. 

(mr.) nog van hem te vorderen heeft enz.jaar 1837 (4) 



6624 225 

25-01-1814 

Sybranda Claas Sybrens---- Ykema Y. J. (Yke Johannes) schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal van 

Vriesland  dat hij als fungerende Schout van Nijland wil voordragen Sybranda Claas Sybrens lid van de Raad der gemeente tot 

het waarnemen van de functie van de Schout bij zijn afwezigheid enz. en dat Zandstra J. Procureur bij de Regtbank te Sneek tot 

heden als secretaris gefungeerd en wordt weer voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (3) 

9180 264 

06-02-1915 

Sybranda Jacob,  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) 

6034 398 

30-05-1818 

Sybranda Jelle Sijbr. te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

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

6070 424-28      25-

05-1821 

Sybranda Jelle Sijbrens 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 

Sybranda Jelle Sybrens, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden 

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

6840 36-A  
blz. 45 

22-04-1824 

Sybranda O. R. 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) 

9182 285/23 

07-02-1916 

Sybranda Rein Huizum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

6261 900-4  

04-09-1815 

Sybranda Rients S., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van 

Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, 
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

6261 900-4  

04-09-1815 

Sybranda Sybren R., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van 

Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, 
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

 6864 14-A  

11-01-1825 

Sybranda Thijs Klazes te Rauwerd, 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 

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

6006 954-3 en 4 

06-12-1815 

Sybranda Tijs Klazes Geregtsdienaar te Rauwerd staat vermeld in een document Dienst der Justitie  in het Arr. Sneek een 

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

(4) 

6056 193 

18-03-1820 

Sybrandaburen aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, 

Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2) 

6087 975-17 

19-10-1822 

Sybrandahuis aan de Noordkant Uitterdijk Klaas Aukes is vermeld op een staat  als ingezetenen van Sybrandahuis aan de 

Noordkant van de Dokkumer Ee die  belasting betalen enz.  voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 
1822 (1) Dossier (19) 

6840 36-A  

blz. 46 
22-04-1824 

Sybrandi  Joh’s   Timmerman  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) 

6003 814 
23-09-1815 

Sybrandi ….?---- Tibma ….? gewezen ontvanger, betreft verkoop van zijn spullen en een protest daar tegen zodat de verkoop 
wordt opgeschort er wordt ook in genoemd Haagsma S. Advocaat te Sneek, de Deurwaarder Sybrandi ….? en Lieder Anthony 

jaar 1815 (2) 

6006 950   

06-12-1815 

Sybrandi ….?---- Tibma J. M. gewezen ontvanger, onderwerp zijn in beslag genomen en verkoop van de Huizinge door de 

Deurwaarder Sybrandi ….?,  en toestemming tot afbetaling jaar 1815 (3) 

6082 453 

03-05-1822 

Sybrandi Jelle 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) 

6010 267 
30-04-1816 

Sybrandi K.---- Tibma J. M. gefailleerden ontvanger particulier te Sneek, De Lands Deurwaarder Sybrandi K. geassisterd door 
de advocaat Haagsma M Sjoed, ook genoemd de  Procureur Zandstra Jacob, Onderwerp  dat de Huizinge en erf staande op de 

Markstraat  wijk 8 no. 93 en behorende tot de boedel van Tibma J. M. verder worden nog genoemd een 3/8 deel in een Zathe 

met landen  onder Oudega en nog diverse bezittingen  enz. enz. jaar 1816 (5) 

5995 75 

28-01-1815 

Sybrandi K.---- Tibma Jouke Minks ,  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 (36) 

5995 71/9 

27-01-1815 

Sybrandi Klaas---- 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) 

6000 528 
03-06-1815 

Sybrandi Klaas,---- Tibma Jouke Minks verkoop van alle goederen van de gedemiteerde ontvanger Tibma door de deurwaarder 
Sybrandi Klaas, jaar 1815 (2) 

6097 737 

08-08-1823    

Sybrandi L. F.---- Nauta W. Ontvanger der belastingen  te Rauwerd  gaat met verlof voor 14 dagen en zijn vervanger is  

voornoemde enz. jaar 1823 (1) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6385 139 

06-07-1814 

Sybrandi Reinder Rienks te Oosterend 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 

25-01-1822 

Sybrandi Ruurd Huisman te Wirdum, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang  District  Wirdum, jaar 1822 (2) 

6100 1215-1v 

29-11-1823 

Sybrandi Ruurd Huisman te Wirdum, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Wirdum in 1823 die dat 

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

6098 855 
06-09-1823    

Sybrandi Tjeerd Sybrens te Sneek,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  bij 
resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. 

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

6623 256+268 
25-01-1814 

Sybrandi Wytze Jans wordt voorgedragen voor de functie van Secretaris van Buitenpost hij is nu als Lid van den Raad der 
Gemeente Buitenpost ter vervanging van Minnema Mulier Frederik Jan Mechiel enz. jaar 1814 (2) 

5998 309 

05-04-1815 

Sybrandi….? Deurwaarder  is door de Ontvanger der Belastingen belast met de executie van den Boedel van den gewezen 

Ontvanger Tibma J. M. te Sneek eener originele missive en bijlage van Palstra S. G. d.d. 19 dezer maand maart bij deselve hem 

Deurwaarder opgave doe van Ontvang en Uitgaaf wegens de Turf uit het Veen van Oudega wat gaat om een bedrag van f. 
910:9:6.lijst of staat uit zijn Turfboek wordt ook in genoemd Adema B. een enz. jaar 1815 (4) 

8210 966/7 en 

881/14  
Bladz.12 

27-08-1839 

Sybrandij S. H. te Deersum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

6830 18-A blz. 13 
21-01-1824 

Sybrandij Sipke F. 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) 

6383 89      
23-04-1814 

Sybrandij W. J. te Buitenpost 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) 

6021 200 
03-04-1817 

Sybrandius Tjeerd S. te Oosterwierum  ----- Doker J. R? te Bolsward , Baunach te Hindelopen,   Quarau?  R. te Koudum,   
Sterkenburg J.J. te Balk,  Steenbeek J of T. te Heeg ,  Joustra  H. M. te Sneek,  Sikkema E. F. te Grouw,  Sybrandius Tjeerd S. te 

Oosterwierum  een handgeschreven brief met al hun handtekeningen aan de Gouveneur van Friesland waarin zij vermelden dat 

hun inkomsten van den lande  zelfs bij de meest mogelijke bezuinigingen niet toereikend zijn om een gezin van te kunnen 
bekostigen enz. enz. jaar 1817 (2) 

7972 263, 61/1 

18-01-1837 

Sybrandius Tjeerd Sybrands Mantgum Politiebediende, jaar 1837 

5675 82 
08-05-1918 

Sybrands …. ?  Duisburgruhrort Verzoekt Een telegram 

6303 406 

08-09-1823 

Sybrands C.---- Ypey A. A., Roos de P., Sybrands C. en Sybrands L. : Onderwerp de declaratie van het onderhoud van 

genoemden van het Bedelaarsgesticht te Hoorn enz. enz. jaar 1823 (1) 

6258 627-9 
21-06-1815 

Sybrands Hylke de weduwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer 
Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde 

kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie 

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

6258 627-5 

21-06-1815 

Sybrands Sibbe de weduwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer 

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

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

8297 849/17, 105 

25-08-1840 

Sybrands Sipke Alderts Leeuwarden Schipper op de Twee Gezusters, jaar 1840 

6261 900-3 
04-09-1815 

Sybrands Sybren K. , 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) 

6000 570 

15-06-1815 

Sybrands Tjeerd---- 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) 

6840 36-A blz. 2 

22-04-1824 

Sybrandus T. Police bediende 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Sybrandy  Klaas 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) 

8096 626/20 

43/455 
28-06-1838 

Sybrandy Jan Alberts Harlingen Matroos op de Catharina, jaar 1838 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Sybrandy Jan Allerts * 1818 Ligtmatroos op de Catharina, jaar 1837 

8376 744/15-13 
30-07-1841 

Sybrandy Jan Allerts * 1818, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos op de 
Paramaribo , jaar 1841 (4) 

3575 7 

07-11-1878 

Sybrandy Jan Dirks Rinsumageest Veerschipper te Rinsumageest vermeld in een document Staat houdende opgave van de in de 

gemeente Dantumadeel aanwezige veren, een staat met 10 kolommen informatie enz. jaar 1878 (4) dossier (8) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6863 12-C 

24-12-1824 

Sybrandy Jelle Sybrens---- Sybrandy Rienk Jelles, soldaat bij het depot 8e afd. enz. dient een request aan de koning in. Wordt 

ook zijn vader Sybrandy Jelle Sybrens in genoemd jaar 1824 (7) 

9183 1801 
19-12-1916 

Sybrandy Jelle. Y.  een handgeschreven brief  met zijn handtekening verzoekt  vergunning tot het maken van  uitweg naar de 
rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Scharnegoutum sectie enz. enz. , met een tekening 

(Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (10) 



6027 711 

11-10-1817 

Sybrandy K.---- Nauta F, Huizinga R., en Sybrandy K. betreft hun bezoldiging  van 450 gulden per jaar 1817 (1) 

6009 199 

27-03-1816 

Sybrandy Klaas---- Feyens Lodewijk  te Leeuwarden  een pretensie op hem wegens niet betaalde rekeningen en in de handen 

van de deurwaarder  Sybrandy Klaas te Leeuwarden gesteld enz. enz. jaar 1816 (5) 

9126 1043-23 
1879/1880 

Sybrandy Klaas Rienkes te Wirdum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 
1879 (3) 

9134 1081-23 

10-05-1883 

Sybrandy Klaas te Wirdum, Hij is te Leeuwarden benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

6025 511 
06-08-1817 

Sybrandy Klaas----Nauta Thomas,  Huizinga Rinnert en Sybrandy Klaas alle drie Deurwaarder  te Leeuwarden . Onderwerp: 
hun tractement van 450 guldens, jaar 1817 (5) 

9181 1645 

03-09-1915 

Sybrandy Petrus,  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) 

6047 379 
03-06-1819 

Sybrandy R. H.  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 

Sybrandy R. 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) 

6070 424-25       

25-05-1821 

Sybrandy R. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6034 398 

30-05-1818 

Sybrandy R. H. te Wirdum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6863 12-C 

24-12-1824 

Sybrandy Rienk Jelles, soldaat bij het depot 8e afd. enz. dient een request aan de koning in. Wordt ook zijn vader Sybrandy Jelle 

Sybrens in genoemd jaar 1824 (7) 

3575 7 

07-11-1878 

Sybrandy Rients Dirks Rauwert Eigenaar Veer te Rinsumageest vermeld in een document Staat houdende opgave van de in de 

gemeente Dantumadeel aanwezige veren, een staat met 10 kolommen informatie enz. jaar 1878 (4) dossier (8) 

8210 966/7 en 

881/14  

Bladzijde 7 
27-08-1839 

Sybrandy S. R. te IJtens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

8210 966/7 en 

881/14  

Bladz. 9>> 
27-08-1839 

Sybrandy S. S. te Welsrijp staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

6642  698 

18-08-1815 

Sybrandy W. J.----Adema D. M. Handgeschreven brief met handtekeningen van D. M. Adema, K. D. Zijlstra, W. J. Sybrandy, 

T. W. Kuipers, D. G. Zijlstra, R. A. Nikolai, F. Rispens, O. Binnes Sipma, H. G. Zijlstra, W. Kuipers, S. J. Brouwers H. S. 
Uwma, J. H. van der Hout, J. S. van de Veen, K. S. Heijdema, betreft verzoek om de Veemarkt te Buitenpost op de Maandagen 

te mogen behouden Jaar 1815 (4) 

6262 946-2 
30-09-1815 

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

1815 (5) 

6840 36-A  

blz. 12 
22-04-1824 

Sybrans T. Arbeider 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) 

8353 236/15 
00-03-1841 

Sybren Westerbaan te Bolsward solliciteerd naar de functie als Deurwaarder  te Oosterend en Wommels met een 
handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1841 (3) 

5986 262 lijst 4. 

08-04-1814 

Sybrens Baukje weduwe van Atzes Wytze hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het 

Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de 

belastingen 1814 voor Personeel en Mobilair enz. over jaar 1814 (5) 

6631  1114 

7e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Sybrens Bote staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de 

Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze 

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

6001 656 

18-07-1815 

Sybrens Dirk ---- Hellinga Grietje Martens weduwe Sybrens Dirk eigenaar van het gebouw no. 237 betreft de aanslag van 

belasting Deuren en Venstergeld, maar aangezien het gebouw is afgebrand op 22-09-1814 verzoekt zij kwijtschelding  enz. enz. 

jaar 1815 (4) 

6830 18-A blz. 23 

21-01-1824 

Sybrens Doeke te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

6262 946-3 

30-09-1815 

Sybrens Douwe moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra) voor het 

tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. 

jaar 1815 (5) 

6840 36-A  

blz. 41 

22-04-1824 

Sybrens Fokke Werkman van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

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

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

6243 191-13 

06-03-1814 

Sybrens Hartman, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

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

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



6262 946-3 

30-09-1815 

Sybrens Homme moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het 

tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. 

jaar 1815 (5) 

8386 949/40 
20-09-1841 

Sybrens J. te Pingjum 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) 

6251 1092 

09-11-1814  

Sybrens Jacob de weduwe voor geleverde Winkelwaren, 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   

6624 242 

09-02-1814 

Sybrens Jakob was en der medeondertekenaars van een document betreffende de Armenkas wegens de agterstalligheden van de 

Kerk en Armvoogdij vanden Dorpe Jelsum over de jaren 1811 te zullen liquideren is door de comparanten meet eenparigheid 
besloten en dat men een hoofdelijke omslag voor de inwoners van het dorp zal maken enz.  en opgedragen aan de volgende 

personen Olivier L. L. Adjunct Maire, Hoekstra Sybe K., Hoekstra Atse K. en Algra Folkert S. Municipale Raden en Ronda 

Gatze Jans Huisman alle ingezetenen van Jelsum (dit zijn 2 lijsten die vermeld zijn in deze index onder de familienamen, zie 
daar) jaar 1814 (7) 

6254 140-B-blz. 22 

17-01-1815 

Sybrens Oeds een Birdaarder Schipper uit een huis bij de Hoeksterpoort,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in 

de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad 

Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815. 

6252 1176-6 

06-12-1814 

Sybrens Rense te Brantgum : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  benevens 

die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5) 

6692 274 
28-09-1819 

Sybrens Simon te Heeg, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, 
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, 

hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe en Pas enz. Jaar 

1816 (6) (Wymbritseradeel) 

6101 1315 
18-12-1823 

Sybrens T. Weduwe Hessels J. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met 
datum, mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2) 

6257 410-14 

28-04-1815 

Sybrens Take 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) 

6631  1114 

7e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Sybrens Thomas 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) 

6253 28 blz.4 

04-01-1815 

Sybrensma Durk Sybrens, 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) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz. 12 

27-08-1839 

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

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

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

6257 410-15 
28-04-1815 

Sydses Jilles 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Sydsma  S. 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) 

6258 574 

07-06-1815 

Sydzama van M. D., Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  en wordt 

vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz. jaar 1815 (3) 

8047 260/4839 

02-0-1837 

Sydzes Badze Kapitein op de Hylkesma, jaar 1837 

6840 36-A  

blz. 36 
22-04-1824 

Sydzes Hiltje de weduwe zonder beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

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

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

6840 36-A  
blz. 41 

22-04-1824 

Sydzes Hiltje Winkeliersche 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) 

6383 82       
23-04-1814 

Syeboer S. W. te Suawoude 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) 

7977 158-6, 38 
14-02-1837 

Syens Doeke Lammerts te Westdongeradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en 
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, 

opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, 

Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4) 

9181 1709 

27-09-1915 

Syens Lammert 25 jaar wonende te Leiden, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking 

van Veldwachter te Ferwerderadeel   jaar 1915 (2) (dossier 7) 

9183 881 

26-05-1916 

Syens Lammert Leiden Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Ooststellingwerf (3) 



9182 734 

27-04-1916 

Syens Lammert te Leiden, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

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

9182 532 

23-03-1916 

Syens Lammert, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van Veldwachter te 

Tietjerksteradeel  jaar 1916 (2) 

9188 570 
15-05-1919 

Syers L. Noord Scharwoude Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel) (4) 

6257 410-8 

28-04-1815 

Sylstra Auke, 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 410-4 

28-04-1815 

Sylstra Sytse Jans 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Syma J, Kl, te Holwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6020 141 
04-03-1817 

Symens Anne in de Westhoek onder Sint Jacobi Parochie heeft aangegeven geborgen te hebben  een aangespoeld eind paalbalk 
enz.  Jaar 1817 (6) 

6640   544,31v 

15-06-1815 

Symens Dirk te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van 

Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4) 

6261 878-1 
11-08-1815 

Symens Foecke, 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) 

3700 6-B 

03-02-1836 

Symens Grietje, 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) 

6258 627-13 

21-06-1815 

Symens Hertzen  wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

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

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

6640   539 

14-06-1815 

Symens Jelle staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en 

de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren 
enz. jaar 1815 (4) 

6258 627-10 

21-06-1815 

Symens Jelle wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente Hemelumer 

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

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

6258 643, 5-8 
28-06-1815 

Symens P. (Pieter)---- Sytzama R. D , Manger,  Symens P. (Pieter) en Wiersma G. S. die als Maires en Schouten  van 
Feenwouden  zij hebben nog geld tegoed enz. enz. De deurwaarder van kantoor Bergum die ondertekend (handtekening niet te 

lezen),   dat op den 13 Juni 1812 door Posthuma G. W. gewezen Rentmeester van het voormalige district Dantumadeel met 

overleg van de heer schout Boersma H. E. (Hotze Egberts) benevens Boer de Jan Willems enz. enz. jaar 1815 (4) 

6830 18-A blz. 4 
21-01-1824 

Symens Symen te Allingawier wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

6060 480 

06-07-1820 

Symensma J. 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) 

6284 1099 blz. 4   

31-10-1817 

Symensma Ruurd Symens, 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 6-v 
17-07-1839 

Symensma S. J. te Dronrijp 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. 10-v 

17-07-1839 

Symensma Symon J. te Dronrijp 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) 

6070 424-28      25-

05-1821 

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

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6047 379 
03-06-1819 

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

5994 984-b + 987 

07-12-1814 

Symonds Jan Hendriks (ondertekend als Simons) Veenbaas te Tjalleberd , een handgeschreven brief met zijn handtekening, 

Onderwerp;  Impost op Turf  en ingediende reclame bij de belastingen, en het antwoord daar op  jaar 1814 (4) 

6645  896 
08-11-1815 

Symons B. 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) 

6242 90 
04-02-1814 

Symons Chaim 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) 

6303 532-L         

11-10-1823 

Symons David Bartele  73 jaar  verder geboorteplaats enz. enz.  hij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar  

Hoorn  enz. jaar 1823 (2) 



6262 946-3 

30-09-1815 

Symons Doede moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort 

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

1815 (5) 

5982 1752 
13-12-1813 

Symons Douwe 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) 

6262 946-2 

30-09-1815 

Symons Jan moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  

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

6252 1179-37 

08-11-1813 

Symons Jan wegens huishuur ten dienste van militairen te Ezumazijl,  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) 

6047 379 
03-06-1819 

Symons Keimpe  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 

Symons Keimpe, 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 

Symons Keimpe, 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) 

6252 1174-4 
27-02-1810 

Symons Keimpe, 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) 

6258 627-4 
21-06-1815 

Symons Kornelis  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) 

6645  896 
08-11-1815 

Symons M. 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 Ouderling der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd 

enz. jaar 1815 (4) 

6258 627-4 
21-06-1815 

Symons Minne 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) 

6262 946-3 
30-09-1815 

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

1815 (5) 

6049 565 
11-08-1819 

Symons Popke Geerts dat hij dubbel is aangeslagen voor Mobilaire bel. Enz.  en dat dat andere huis bewoond wordt door Prit 
Jan Geerts enz. enz. jaar 1819 (1) 

6252 1176-6 

06-12-1814 

Symons Sijmon de weduwe te Holwert : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  

benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5) 

6262 946-3 
30-09-1815 

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

jaar 1815 (5) 

5982 1752 
13-12-1813 

Symons Wytze 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) 

6101 1315 

18-12-1823 

Symonsma J. J., , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, 

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

6284 1099 blz. 4   

31-10-1817 

Symonsma Symen Ruurds, 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Symonsma T. 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) 

9181 1413 
06-08-1915 

Symstra Anne,  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) 

6247 609-D 

14-07 -1814  

Synes Gerit een rekening terzijne voordele wegens Huur enz. jaar 1814 (2) totale dossier Douaniers (28) 

6268 320 
08-06-1816 

Synes Gerrit  wegens huur van een huis gediend hebbende tot caserne op Poptazijl wordt vermeld op Staat van de schulden bij 
de Gemeente Sexbierum aanwezig van het jaar 1813 enz. jaar 1816 (5) 

6840 36-A blz. 2 

22-04-1824 

Syperda Anske Slager van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag 

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

kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

9181  1923 

01-11-1915 

Syperda Dirk,  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) 

5673 

 

109, 1-9 

05-02-1900 

Syperda G. en Duiker A., te IJlst, 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 brief getekend door Syperda G. dat hij het bootje heeft verkogt aan Talsma Ebele 
van Smids  jaar 1900 (12) 

6082 453 

03-05-1822 

Syperda Gerben 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Syperda Gerben Anskes  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 

Syperda Gerben Anskes, 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) 

5663 17 + 30 

08-04-1897 

Syperda Gerlof IJlst Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

9180 642 
07-04-1915 

Syperda Gosse, 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) 

6840 36-A  

blz. 44 
22-04-1824 

Syperda J. A. Boer van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het bedrag 

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

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

6840 36-A  

blz. 44 
22-04-1824 

Syperda O. B. de weduwe Boerin 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) 

6840 36-A  
blz. 44 

22-04-1824 

Syperda S. R. Boer van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het bedrag 
der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6082 453 

03-05-1822 

Syperda Sybren 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) 

6047 379 
03-06-1819 

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

9187 1322 

27-08-1918 

Syperda voorzitter----- Woningstichting te Wymbritseradeel  Syperda L. voorzitter en Vries de Tj. Secretaris een 

handgeschreven brief met hun  handtekening verzoekt vergunning tot het maken van een uitweg op hun  in eigendom hebbende 
perceel kadastraal bekend  Oppenhuizen  enz. enz.  betreffende in aanbouw zijnde woningen,  met een tekening (Blauwdruk) 

van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar  1918 (12) 

6047 379 

03-06-1819 

Sypersma Dirk Sybrens  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 

Sypersma Sybren H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6060 480 

06-07-1820 

Sypersma Sybren 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) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Sypesteyn Willem 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) 

6671 54 blz. 19 
22-01-1818 

Sypkens R. P. te Twijzel Ouderling Classis van Dokkum 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) 

6095 502 en 523 

12-06-1823   

Syppama (Sippama) W. B?of R.? ontvanger der belastingen  verzoekt om 14 dagen verlof van….. tot enz. en dat zijn zoon  dit 

zal waarnemen omdat hij naar Utrecht moet enz. jaar 1823 ( 1) 

6245 399-12 
10-05-1814 

Sypts Freerk de weduwe , zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 
Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6245 399-3 

10-05-1814 

Sypts Freerk de weduwe,  zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6245 399-5 
10-05-1814 

Sypts Freerk de weduwe, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 
Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6245 399-7 

10-05-1814 

Sypts Freerk de weduwe, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6089 1186          
21-12-1822 

Syrpama W. R. ,  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) 

6044 172 

20-03-1819 

Systermans J. B. Pastoor te Leeuwarden, onderwerp; dat hij zijn  toelagen nog niet heeft ontvangen enz. enz. jaar 1819 (2) 

6044 172 
20-03-1819 

Systermans J. B. Pastoor te Leeuwarden, onderwerp; dat hij zijn  toelagen nog niet heeft ontvangen enz. enz. jaar 1819 (8) 

6005 938 blz. 5 

30-11-1815 

Systermans Jan Jozef 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) 

5982 1752 
13-12-1813 

Syswerda Bauke 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) 

6830 18-A blz. 36 

21-01-1824 

Syswerda F. B. de weduwe te Burgwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende 

verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de 
namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en 

een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 3 

17-07-1839 

Sytama J. C. te Ee is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur 
van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 

1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

5664 16 
10-05-1900 

Sytema  H. Grouw Schip de Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

6840 36-A  

blz. 34 

22-04-1824 

Sytema Auke S. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 

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

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



6840 36-A  

blz. 40 

22-04-1824 

Sytema Aytze Y. Praamschipper 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) 

5663 17 + 18 

08-04-1897 

Sytema H. Grouw Schip de  Grou , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5664 29, 8 

16-04-1903 

Sytema H. Grouw Schip de  Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 37, 7 

01-04-1910 

Sytema H. Grouw Schip de  Grouw,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5663 4 

30-03-1898 

Sytema H. Grouw Schip de  Grouw, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 34 

20-04-1899 

Sytema H. Grouw Schip de  Grouw, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5673 
 

117  
03-07-1902 

Sytema Mattheus ---- Bruinsma Pieter Jans oud 44 jaar geboren te Akkrum 24-11-1857 , Stoombootkapitein  van de Sleepboot 
“Simson” aan hem is uitgereikt door de Rijksveldwachter Sytema Mattheus te Tietjerk op last van de Burgemeester een 

schrijven om te verschijnen in de vergadering  (een oproeping) van 3 Juli 1902  des namiddags ten ene ure , tevens een stuk van 

de Off. Van Justitie waarin staat dat de beklaagde niet is verschenen, hij op 3 mei 1902  de Brugwachter  Borkhuis Ludolf te enz. 
beledigd heeft  met o.a. je bent een kale jakhals en bandiet enz. enz.  een getuige Wind de  Jan tevens aanwezig het  proces 

verbaal, het gewezen vonnis van de kantonrechter te Lemmer enz. enz.verder nog een strafzaak wegens het niet stoppen voor 

een veer en niet voor de brug ondanks waarschuwingwn van de brugwachter Herschoe voor het schip van Combrink Casper enz. 
jaar 1902 (22) 

5763 3 

02-12-1890 

Sytema S. H. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36  Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  

zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een 

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

5763 3 

02-12-1890 

Sytema Sake H. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  

zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een 

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

8204 841/17, 282 
17-08-1839 

Sytema Sisze J. van beroep Schipper hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de 
aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  (3) 

6840 36-A  

blz. 35 
22-04-1824 

Sytema Sybe Y. Arbeider  van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

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

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

5664 162, 37 

27-02-1917 

Sytema T. J. Oldeboorn Schip de Oldeboorn,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 37 

28-02-1918 

Sytema T. J. Oldeboorn Schip de Oldeboorn,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

6840 36-A  
blz. 34 

22-04-1824 

Sytema Ym S. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 

8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

5763 3 
02-12-1890 

Sytema Ype Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  zit 
in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot, 

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Barradeel 

Sytes Brand te Sexbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

(3) Gehele provincie (122) 

6840 36-A blz. 4 
22-04-1824 

Sytinga R. H. Slager 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) 

6261 900-3 

04-09-1815 

Sytinga T. H. , 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) 

6257 410-15 

28-04-1815 

Sytjens 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Sytjes Anne te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op 

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

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

6242 90 

04-02-1814 

Sytjes Iek 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) 

6287 241 

19-03-1818 

Sytsama …? ---- Bouwma Wybren Gerrits , Erfgezeten onder Hieslum wegens leverantie van 2 paarden sedert het vertrek van 

de Franschen  voor het Corps Dragonders van de Collonel  Sytsama …? Enz. jaar 1818 (1) 

6267 248 

19-03-1816 

Sytsama H. R. D. wordt betaald voor de zegels van den Burgelijken staat voor den jare 1816 enz. jaar 1816 (2) 



6034 398 

30-05-1818 

Sytsama J. G. 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Sytsama J. G. van Jr. , 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 

Sytsama Jhr. M. P. D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

alles (13) 

6082 453 

03-05-1822 

Sytsama Sieds 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Sytsama van L. 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Sytsama W. C. 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Sytsama W. H. te Kollum 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) 

7977 148-11 

10-02-1837 

Sytsema B. S. Koornmolenaar te Balk komt voor in een ambtelijk stuk enz. jaar 1837 (5) 

6871 28-03-1825 

22-A 

Sytsema D. R.---- Dijkstra S. B. en Sytsema D. R. beide Vleeschhouwers van beroep,  betreft een aangeboden transactie voor het 

proces verbaal opgemaakt 13 januari 1825 wegens bevindingen terzake wegens vervoer van zes geslagte doch onafgedekte 

schapen enz. enz. jaar 1825 (3) 

6864 32-A 
13-01-1825 

Sytsema Douwe R. Vleeshouwer onder Lutkewierum, een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake 
overtreding op de wet van Geslacht enz. enz. , hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.  Jaar 1825 (2) 

6254 188-5 

23-02-1815 

Sytsema E. , hij tekend als lid van de raad mede met anderen het navolgende stuk, Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen 

van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de 
staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5) 

6383 55 

02-04-1814 

Sytsema E. te Beets, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en 

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

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

6100 1192-28 

26-11-1823 

Sytsema Errit Sytses te Beets en Sluis van der Alle Wytzes in de Hemrik zij zijn als Schatters  over 1824 te Beetsterzwaag 

gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

6089 1199 blz. 28 

26-12-1822 

Sytsema Errit Sytses te Beets, 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-39 

13-01-1825 

Sytsema Errit te Beets Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6300 281c            
29-04-1822 

Sytsema G.---- Porte M. J. (Meindert Jans) Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij Leeuwarderadeel in de 
Dorpskerk te Finkum  en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij advertentien in de Leeuwarder Courant 

van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene Floreenplichtigen  zonder onderscheid van 

godsdienst enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk enz. er zijn 
benoemd gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob Doekes en uit 

de hoofden van de Huisgezinnen , Andringa Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was getekend door:  

Rijnks R. S., Hommema P. L. uit naam des Moeders,  Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart J. P., Sevenster 
S. J., Twijnstra J. J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D., Sytsema G., Cats J. 

Epz. P.p. de weduwe Cats E. jaar 1822 (3) 

6302 252 en 253 

27-05-1823 

Sytsema Geert P.----Smit A. (Aldert) Predikant der Hervormden te Finkum en Hijum onder de klassis van Leeuwarden , in een 

geschreven en door hem ondertekende brief aan Gouveneur van Vriesland , dat hij op 28-12-1822 door den Deurwaarder  
Schreinhout Andries Willem, geïnformeerd is geworden om tegen 12 Mei en St. Petri eerstkomende Pastory en tuin te 

ontruimen als daartoe geauthoriseerd door Twijnstra Jacob Jans enz. enz.ook  Sytsema Geert P. , Schoolonderwijzer te Finkum, 

schrijft en tekend een brief aan het Grietenie bestuur van Leeuwarderadeel dat op den 7e October 1822 heeft plaats gehad ene 
executoriale verkoop van de schoolhuizinge Tuin en Hof te Finkum en dat hij enz. enz. jaar 1823 (7) 

6300 281c            

29-04-1822 

Sytsema Geert Pieters---- Porte M. J. (Meindert Jans) Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij 

Leeuwarderadeel in de Dorpskerk te Finkum  en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij advertentien in 
de Leeuwarder Courant van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene Floreenplichtigen  zonder 

onderscheid van godsdienst enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk 

enz. er zijn benoemd gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob 
Doekes en uit de hoofden van de Huisgezinnen , Andringa Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was 

getekend door:  Rijnks R. S., Hommema P. L. uit naam des Moeders,  Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart 

J. P., Sevenster S. J., Twijnstra J. J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D., 
Sytsema G., Cats J. Epz. P.p. de weduwe Cats E. jaar 1822 (3) 

9180 1054 

05-06-1915 

Sytsema Jan,  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) 

6020 136 
03-03-1817 

Sytsema State de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij 
Wonseradeel, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) 

beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6) 

6091 162 + 166 
18-02-1823 

Sytsema Tjeerd Johannes hij wordt voorgesteld en benoemd tot Schatter der belastingen  te Workum enz. jaar 1823 (4)    

6692 274  

28-09-1819 

Sytses Fetze te Idzegahuizen, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, 

Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, 

hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe en Pas enz. Jaar 
1816 (6) (Doniawerstal) 



6692 274 

28-09-1819 

Sytses Harmen te Idzega, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, 

Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, 

hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe en Pas enz. Jaar 

1816 (6) (Wymbritseradeel) 

6257 410-13 

28-04-1815 

Sytses Tade 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) 

5994 1028 

21-12-1814 

Sytses Tjeerd,  Een relaas betreffende de Wacht van de Landstorm te Nes, waarbij vele onbehoorlijkheden heben platsgevonden  

een sekere Yntes Sape tegen de verschillende beambten verklaarde van de waarneming van vele onbehoorlijkheden en 

weerstand enz, enz, er worden in genoemd de volgende personen; Bonga Evert Jacobs Wendelaar Controleur der belastingen, , 
Schultz Epharim Jacob Commies bij de recherche, Hemminga Adolf Commies bij de recherche , Vogelzang Pieter Meinderts  

Commies bij het korps surveillance, Mollema Balling Idzes Veldwachter, Doedema Romke W. Bode bij het Gemeentebestuur,  
Kromsigt Johannes, Commies bij het korps surveillance, zij hebben zig begeven naar Moddergat onder Nes, en met het oogmerk 

gestolen goederen op te kopen zagen ze dat  Date Douwe een allerslechtse Sujet en Sluikhandelaar en in de wacht vonden ze 

Buwalda Gerrit U Koopman en Werf Sake Jans van der Schuitmaker beide onder Aalsum,  Hartma Meles Wijnia (Wijnia 
Hartma Meles??) kapitein aan de wacht, Jans Meindert, Ietses Douwe, Sytses Tjeerd, Andries Gooitzen, Heerkes Wybren, 

Doekes Wiltje, allen woonachtig in Moddergat onder Nes.en allen manschappen van de wacht jaar 1814 (5) 

6100 1144 

18-11-1823 

Sytsma  (Sietsema ) Harmen Jans , Landbouwer  Onderwerp:  zijn Dam in de Louwers van ene goede doorloop voorzien  en 

deze sinds onheugelijke jaren  in de Louwers heeft geleid enz. enz. jaar 1823 (1) 

6047 379 

03-06-1819 

Sytsma  Sieds C.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6843 4-A 

20-05-1824 

Sytsma Aaltje Sytses gehuwd met Strikwerda Ulbe Jacobs , te Herbaijum,  betreffende de nalatenschap van Sytsma Trijntje 

Sytses, Een handgeschreven brief met hun beider handtekening  jaar 1824 (4)  

6847 12-A 

05-07-1824  

Sytsma Aaltje Sytzes--- Kwijtschelding van een boete verleend jaar 1824 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Sytsma Corn: S.   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Sytsma Cornelis 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) 

6257 410-3 

28-04-1815 

Sytsma Doede 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) 

5763 3 
02-12-1890 

Sytsma Eise J. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  
zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een 

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

6390 38 

20-09-1814 

Sytsma H. A. 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) 

6252 1186-6 

29-11-1814 

Sytsma H. D. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten 

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

8359 377/28, 5 

19-04-1841 

Sytsma Harmen Jans wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, 

om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met 
vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

8359 377/28, 21  

19-04-1841 

Sytsma Harmen Jans wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Achtkarspelen 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, 5 

19-04-1841 

Sytsma Hendrik Pieters wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid 

hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland 
met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

8359 377/28, 21  

19-04-1841 

Sytsma Hendrik Pieters wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Achtkarspelen 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) 

6661 126 blz. 6 

26-02-1817 

Sytsma Hendrik Sytzes Arbeider, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 

109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. (Petrus) als gewezen predikant 
verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier 

(8) 

9182 441 
08-03-1916 

Sytsma Hillebrant,  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) 

8210  958/2 211 

Bladz. 7>> 

17-09-1839 

Sytsma I. L. te Nes staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen 

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

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 16-v 

17-07-1839 

Sytsma Ids L. te Nes is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

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



8359 377/28, 5 

19-04-1841 

Sytsma Ids Lieuwes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, 

om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met 

vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

8359 377/28, 14 
19-04-1841 

Sytsma Ids Lieuwes wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het reglement 
omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland  de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor den 

Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel  met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. 

jaar 1841 (5) 

6082 453 
03-05-1822 

Sytsma J. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 16-v 
17-07-1839 

Sytsma J. C. te Ee 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Sytsma J. H. te Augustinusga 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 91    

23-04-1814 

Sytsma J. H. 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) 

6281 583- 142 

05-06-1817 

Sytsma Jeen Klases, Tapper,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van 

het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig 

cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

9181 1413 
06-08-1915 

Sytsma Jelke,  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) 

9187 936+1007 

10-07-1918 

Sytsma Johannes ---- Postma Popke Koopman en winkelier te Franeker Onderwerp een demonstratie (voor voedsel)  van 200 tot 

300 personen die zig verzamelden en hij voldeed niet aan een bevel van de politie enz. enz, en hij werd gearresteerd enz.  ook 
genoemd een Sytsma Johannes arbeider te Franeker die de agent Hiemstra aanviel jaar 1918 (4) 

6249 

 

878 

21-09-1814 

Sytsma Kornelis S. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe 

Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus 

Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3) 

6047 379 

03-06-1819 

Sytsma L.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6060 480 

06-07-1820 

Sytsma 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Sytsma L. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3 
17-07-1839 

Sytsma L. K. te Lutkewierum 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 

Sytsma L. te Anjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

6078 95-4 

25-01-1822 

Sytsma Lieuwe Folkerts Landbouwer teMorra Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Anjum , enz. enz. jaar 1822 (2) 

8375 708-2_3 
20-07-1841 

Sytsma Lucas Klazes Slagter te Rien, een Transactie ter voorkoming van vervolging enz. met een aantal kolommen met 
informatie jaar 1841 (3) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 6 
17-09-1839 

Sytsma M. L. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

6070 424-28      25-

05-1821 

Sytsma M. P. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

8220   1137/9, 1  

06-11-1839 

Sytsma Minne L. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen 

van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang 

Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17) 

6385 138 
06-07-1814 

Sytsma Minne te Anjum 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) 

6871 28-03-1825 

24-A 

Sytsma O. K. van beroep Slagter te Baard betreft een aangeboden transactie voor het proces verbaal opgemaakt 5 januari 1825 

wegens bevinding van twee geslagte schapen waarover de accijns niet is enz. en beleediging  van de ambtenaren door des 
bekeurdens huisvrouw enz. jaar 1825 (4) 

6840 36-A  

blz. 45 

22-04-1824 

Sytsma O. N.  Slager van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het bedrag 

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

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

8211 988-3, 4 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Sytsma O. te Bozum 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) 

6390 38 

20-09-1814 

Sytsma Oege Arjens 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) 

6864 19-A 

05-01-1825 

Sytsma Oene Klazes is op 29 –11-1824 bekeurd te Bozum  omdat in de slagtplaats 2 schaqpen zonder merken enz. enz. jaar 

1825 (2) 



6034 398 

30-05-1818 

Sytsma P. H. te Augustinusga 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) 

6661 126 blz. 5 
26-02-1817 

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

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

(8) 

9181 1751 
06-10-1915 

Sytsma Pieter 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) 

6383 91    

23-04-1814 

Sytsma Pytter Harmens 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) 

6383 91    

23-04-1814 

Sytsma R. R. 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) 

6661 126 blz. 5 

26-02-1817 

Sytsma Rienk Ruurds Landbouwer, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 

109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. (Petrus) als gewezen predikant 

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

8301  941/20 

21-09-1840 

Sytsma Rients Joukes een proces verbaal dossier over Rients Joukes Sytsma Koornmolenaar op de molen  het Lam, jaar 1840 

(106) 

8302  953/14 
24-09-1840 

Sytsma Rients Joukes, een proces verbaal dossier over Rients Joukes Sytsma Koornmolenaar op de molen  het Lam, (135)  

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3 
17-07-1839 

Sytsma S. L. te Nes 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 1790 

19-12-1916 

Sytsma S. M. ---- Schuiling Roelof te Hallum, zijn benoeming als zetter bij de belastingen van Hallum  en een  brief    met zijn 

handtekening waarin hij de benoeming aanvaard  i.p.v.  Sytsma S. M. , jaar 1916 (2) 

8359 377/28, 5 
19-04-1841 

Sytsma Sieds Cornelis wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, 
om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met 

vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

8359 377/28, 11 

19-04-1841 

Sytsma Sieds Cornelis wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte  sum van f. 200.= aan Grondlasten 
betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding 

van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

8359 377/28, 5 
19-04-1841 

Sytsma Sieds Lieuwes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, 
om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met 

vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9) 

8359 377/28, 16 
19-04-1841 

Sytsma Sieds Lieuwes 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) 

9181 2053 
29-11-1915 

Sytsma Sieds Minnes te Hallum ,  Betreft zijn benoeming tot zetter der Rijksbelastingen    ter vervulling van de ontstane functie 
wegens het vertrek van Stienstra J. J. jaar 1915 (8) 

6840 36-A  

blz. 26 
22-04-1824 

Sytsma Sjoerd S. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het 

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

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

6254 188-4 

23-02-1815 

Sytsma Sytse Wiebes, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente 

Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5) 

9181 1413 

06-08-1915 

Sytsma Sytse,  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) 

8364 494-20, 4 

21-05-1841 

Sytsma Sytze Cornelis---- Dijkstra Lammert Jacobs  hij is één der eigenaren genoemd in Jellema Johan Sjerps is benoemd als 

taxateur van s’Rijksweegen en Poelsma Hjerre Harmens Taxateur van de zijde der eigenaren van de gronden welke zullen 
moeten dienen en onteigend voor de aanleg der aarden baan voor  den Grooten weg van Harlingen naar Leeuwarden enz. jaar 

1841 (12) 

6840 36-A  

blz. 49              

22-04-1824 

Sytsma Sytze Kuiper 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) 

6671 4 
30-12-1817 

Sytsma Tjeerd J. Diaken der Hervormde Gemeente van Workum betreffende dat de Tractementen der Predikanten aldaar,  van 
’s Lands wege zoodanig mogen worden verhoogd als de omvang van de werkzaamheden enz. met o.a. de namen van de 

Ouderlingen en Diakenen  van de Hervormde kerk te Workum  met 2000 zielen die de Hervormde Godsdienst toegedaan zijn  

(onderwerp o.a. aanstelling nieuwe Leeraar der Kerk jaar 1817 (5) 

8257  70/1, 41 

21-01-1840 

Sytsma Tjeerd Johannes  te Workum, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten 

van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

6843 4-A 
20-05-1824 

Sytsma Trijntje Sytses---- Sytsma Aaltje Sytses gehuwd met Strikwerda Ulbe Jacobs , te Herbaijum,  betreffende de 
nalatenschap van Sytsma Trijntje Sytses, Een handgeschreven brief met hun beider handtekening  jaar 1824 (4) 

6082 453 

03-05-1822 

Sytsma van L. 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) 

6252 1186-5 
29-11-1814 

Sytsma W. H. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten 
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de 

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



6254 188-4 

23-02-1815 

Sytsma Wiebe Sytses, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente 

Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5) 

6281 583- 16/a 

05-06-1817 

Sytsma Wiebrigje Tjebbes, Winkeliersche, 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) 

6384 19 

26-05-1814 

Sytsma Wietze Wopkes, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo 

anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van 

Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 
tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes 

Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7) 

9187 908 
06-07-1918 

Sytsma Wouter Giekerk Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1) 

6840 36-A  

blz. 44 
22-04-1824 

Sytsma Z. K.  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) 

6830 

  

20-A 

17-01 1824 

Sytsma,  Sytse Pieters Broodbakker te Brantgum Onderwerp Transactie van de inspecteur van de personele belastingen wegens 

een overtreding der wetJaar 1824 (3) 

6089 1194 blz. 10     

23-12-1822 

Syttama Auke Sytzes Huisman te Grouw Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren 

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

6078 95-12 

25-01-1822 

Syttema Auke Sytzes Huisman te Grouw, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Grouw enz. enz. jaar 1822 (1) 

6100  1215-9 

29-11-1823 

Syttema Auke Sytzes,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Grouw in 1823 die dat ook in 1824 

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

8204 829/20, 264 

Blz. 6 
12-08-1839 

Syttema Ruurd Jan 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) 

3701 31-D 

05-02-1842 

Syttzema Geertje Sytzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (10) 

3587 1 t/m 28 
24-04-1843 

Sytzama  Baron van  Maurits Pico Diderik ---- Vriesche Meer en Kanaalstoomboot Maatschappij te Joure in het vaarwater 
tussen Lemmer en Stroobos,  Lemer en Groningen, ook naar Amsterdam, veenhuizen en vele ander plaatsen,  Schip de Willem I 

en II, Schip de Admiraal Tjerk Hiddes, ook wordt er gesproken over een Proeftogt verder een hele correspondentie over diverse 

zaken die de maatschappij aan gaan met de provincie ook diverse requesten ook aanwezig de Reglementen en tarieflijsten jaar 
1843 (181) 

8386 949/21 

20-09-1841 

Sytzama  Baron van W. H. te Kollum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland (als koper  van  Dranken in 
de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

9180 264 

06-02-1915 

Sytzama  Geertruid Anna Aletta Baronesse van  weduwe van Hendrik Crommelius,  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) 

6082 453 

03-05-1822 

Sytzama  van W. 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) 

6026 595 

02-09-1817 

Sytzama  W. C.---- Heemstra  van Cecilia Johanna  Freule van Sytzama  W. C. en Eskes Bote 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) 

6021 255 

19-04-1817 

Sytzama ….? Hij bedankt voor de functie van Ontvanger der Registratie en van het zegel te Kollum enz., de voorkeur wordt 

gegeven aan de heeren Driessen ….? Thans Ontvanger in d Lemmer en Rompel ….? Te Leeuwarden sedert 1812 op het kantoor 

der hypotheken en enz. jaar 1817 (1) 

6380 49 en 67 

04-02-1814 

Sytzama ….?---- Hofman ….?  Luitenant Colonell en Ecuijer  wonende te Utrecht  is benoemd door den Commissaris voor het 

departement van oorlog tot ontvangst en keuring der Paarden  er worden aantallen paarden genoemd die geleverd moeten 

worden b.v. van 1200 is het bepaald op 900 stuks enz. ook genoemd de Luitenant Colonel Sytzama ….? jaar 1814 (5) 

6382 74 
06-04-1814 

Sytzama ….?,---- Posthumus Bonne Bonnes, de President Burgemeester der Stad Franeker schrijft dat voornoemde in Franeker 
geboren is maar te Harlingen woont en dat hij direct na zijn Desertie bij den Luitenant Colonel Sytzama ….?, heeft aangemeld 

dat hij in behoeftige omstandigheden leeft maar van goed en onbesproken gedrag en zig wel weer bij de mrine wil enz. enz. jaar 

1814 (2) 

6380 42 

05-02-1814 

Sytzama ….?Luitenant Colonel , er wordt verzocht geen voorschotten meer aan hem te voldoen aangezien enz. enz. jaar 114 (1) 

6034 398 

30-05-1818 

Sytzama ….te Marrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

6264 1189 

06-12-1815 

Sytzama Cornelis Edzes Koopman en ---- Slagter Jacob Jans en Haagsma Uilke Klazes Kooplieden te Anjum  voor zig en als 

gelastigde van Sytzama Cornelis Edzes Koopman en Herberg van den Taeke Pieters, Haagsma Wytse Klazes te Anjum,  
Kienstra R. te Dockum  en Reiding Jan Pieters te Metslawier dat zij zijn crediteren  van het voormaig district Oosdongeradeel  

wegens leveranties en fournitares, vivres en materialen enz.  zij nu niet eer kunnen wachten en dringend hun geld willen hebben 

enz. enz. jaar 1815 (2) 

6422 453 

03-10-1817 

Sytzama J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6422 457 1/2 

06-10-1817 

Sytzama J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6422 464 + 510 

07-10-1817 

Sytzama J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat hij medestuurt Kuitenbrouwer M. J. Luitenant Commandant ondertekend een brief aan de 



Provincie Commandant van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat een mussive is ontvangen om Betzema Betze Joh’s in 

te lijven en  de kanonnier Pietersma Pieter Sibles ontslag uit den dienst uit te reiken enz. jaar 1817 (4)  

6422 470 

11-10-1817 

Sytzama J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat hij heeft overgenomen Betzema Betze Johannes en Wijdijk (Weidijk) Hieronimus beide 
achtergebleven lotelingen enz. jaar 1817 (1) 

6379 124 

27-01-1814 

Sytzama J. G. dat hij te kennen geeft dat hij in de loop dezers week alhier (Leeuwarden) verwacht 100 stuks paarden en de 

gemeente verzoekt daarvoor noodstallen te maken voorzien van gereedschap zoals kruiwagen, Bezems, Lantaarns enz. jaar 1814 

(3) 

6661 126 blz. 2 

26-02-1817 

Sytzama Jan Harms Landbouwer, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 

109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. (Petrus) als gewezen predikant 

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

6082 453 

03-05-1822 

Sytzama Jhr.  J. G. 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) 

8359 377/28, 24  

19-04-1841 

Sytzama Jhr. Johannes Galenus Baron van wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van 

de Grietenij Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan 

Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd 
enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6) 

8359 377/28, 5 

19-04-1841 

Sytzama Jr. Willem Hendrik 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) 

9183 1597 

06-11-1916 

Sytzama M. C. F. Baronesse van gehuwd met Fockema R. A. , Komt voor op een  document  (blz.1)  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) 

8375 708-5_20a 

20-07-1841 

Sytzama M. P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, te Friens 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) 

6062 639 
18-09-1820 

Sytzama M. P. D. Hij wordt vermeld en ondertekend een document  met als onderwerp de grenscheiding tussen Idaarderadeel en 
Smallingerland  en het zal blijven zoals het in 1795 was enz. enz. jaar 1820 (2 

6089 1199 blz. 10      

26-12-1822 

Sytzama M. P. D. te Friens, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters 

der belastingen enz.  jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46) 

6062 639 
18-09-1820 

Sytzama M. P. D. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de 
Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland  en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op den 

Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2 

6622 2136 
29-12-1813 

Sytzama R. D.---- Woude van der Pieter Symons, de Maire Sytzama R. D. verzoekt aan de Commissaris Generaal van Vriesland 
om eerstgenoemde te benoemen als Adjunct Maire van Veenwouden zijnde hij reeds in 1811 tot deze post benoemd maar heeft 

het toenmalig plaatselijk bestuur enz. jaar 1813 (3) 

6258 643, 5-8 
28-06-1815 

Sytzama R. D.----Symens P. (Pieter) en Wiersma G. S. die als Maires en Schouten  van Feenwouden  zij hebben nog geld tegoed 
enz. enz. De deurwaarder van kantoor Bergum die ondertekend (handtekening niet te lezen),   dat op den 13 Juni 1812 door 

Posthuma G. W. gewezen Rentmeester van het voormalige district Dantumadeel met overleg van de heer schout Boersma H. E. 

(Hotze Egberts) benevens Boer de Jan Willems enz. enz. jaar 1815 (4)  

6864 60-C-19 
13-01-1825 

Sytzama v. M. P. D. Te Friens Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6380 95 

18-02-1814 

Sytzama van  J. G. Lieutenant Collonel, hij schrijft en ondertekend een briefje dat hij de Burgemeester van Harlingen gelast om 

de persoon van Geus Johannes vermits deze niet van het Eiland Terscheling kan komen enz. ook gaat het over inkwartiering 
voor 2 etmalen en dat men alles maar vreemd vind enz., enz. jaar 1814 (4) 

6379 82 

19-01-1814 

Sytzama van …. ?---- Stirum van Otto (Graave) Generaal commanderende het 8e Territoriaale Militaire Devisie te Groningen in 

dato dezer den 17e  aan sw Colonel Sytzama van …. ? van het 2e regiment aangeworven Dragonders Commandant der 

Cavalerie in Vriesland  enhet commando is overgedragen  aan Beekkerk Haye enz. enz. getekend door Asbeck van G. F.  jaar 
1814 (2) 

8386 949/8 

20-09-1841 

Sytzama van de douariere tye Driessum, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en 

Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van 
hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )    

6082 453 

03-05-1822 

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

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

alles (13) 

6421 390 

04-09-1817 

Sytzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6421 395 

06-09-1817 

Sytzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1) 

6421 443 

28-09-1817 

Sytzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat 

hij op 2 oktober te Buitenpost zal arriveren om te overnachten met het 1ste Escadron der 3e afdeeling Currassiers en den 3e 

oktober naar Bergen en Suameer marcheren enz. met vermelding hoeveel manschappen en paarden enz. jaar 1817 (1) 

6426 73 
13-02-1818 

Sytzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat 
Balsma Jan Roelofs is remplacant voor Jong de A. E. is overgenoomen en naar Groningen naar het depot van het enz. jaar 1818 

(1) 

6379 81 
20-01-1814 

Sytzama van J. G. Luitenant Colonel een door hem ondertekende brief met als onderwerp de Soldij van het 2e regiment  
Dragonders enz. jaar 1814 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Sytzama van Jhr. Johanns Galenius  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten 

betalen in het  jaar 1819 (3) 

3585 61 
23-09-1828      

Sytzama van M. P. D. Baron---- Boelens van Jan Hendrik en Sytzama van M. P. D. Baron een verzoek ter bekoming van 
concessie tot het oprigten eener stoomvaartdienst tusschen de Lemmer en Amsterdam enz. verder genoemd Fontein F. D. als 

vertegenwoordiger der Vriesche Stoombootreederij te Harlingen enz.jaar 1839 (2) 



6100 1192-10 

26-11-1823 

Sytzama van M. P. D. Jonkheer en Sipsma Jakob Johannes zij zijn benoemd als schatter te Friens  enz. jaar 1823 (1)  

6380 55-A en 59 

12-02-1814 

Sytzama van S. G. Luitenant Colonel van het 2e regiment Dragonders een door hem getekende brief aan de commissarissen 

voor de raad van de Landmilitie in Vriesland: geïnformeerd zijnde dat Buisma Jan Simon zich noemende Drost  Laurens of 
Bilker Jan ook wel Suiderveld Jan  en Leeuw Otto Frans (Franses) op heden als remplacant zijn goedgekeurd enz. de eerst 

genoemde voor Wiersma Durk Lieuwes en de andere voor Swart Andries Jan enz. maar dat Buisma Jan Simon zich noemende 

Drost Jan Laurens of Bilker Jan en Leeuw Otto Frans bij mij hebben geëngageerd en alle slinkse streken  gebruikt om zig 
daarvan te ontdoen enz.  en ik zal daartoe alle middelen in het werk stellen dat zij niet als remplacant maar als Dragonder bij 

mijn regiment voor zich zelve zullen dienen jaar 1814 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Sytzama van W. C.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6070 424-27       

25-05-1821 

Sytzama van W. C. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6060 480 

06-07-1820 

Sytzama van W. H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6082 453 

03-05-1822 

Sytzama van W. 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) 

6070 424-27       

25-05-1821 

Sytzama van W. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

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

6065 

 

902 

19-12-1820 

Sytzama W. J., Onderwerp de Grensscheiding tussen  Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant van 

Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van  Martens Sytze enz. enz. en tot 

aan het weiland van de weduwe Martens Pieter  enz. enz.  tot aan de Botmeer  ten Oosten van de Weilanden  van  Lyclama a 
Nijeholt   en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit document wordt 

getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., 

Boer de T. J.,    , Asperen van  G?,  Sjollema Klaas P.,  Koldijk M. G.,  Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820  
(3) 

6062 623 

11-09-1820 

Sytzama Willem Hendrik, hem is op zijn verzek ontslag verleend als Curator van de Latijnsche School te Kollum en dat in zijn 

plaats is aangesteld Ypey Leonardus jaar 1820 (1) 

8280 526-1, 21 
22-05-1840 

Sytzamate W. H. Baron te Kollumerland en Nieuwkruisland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in 
een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 

andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van 

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

6093 339 

23-04-1823   

Sytzema  Bart Zytzes,  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 

6100 1109 
08-11-1823 

Sytzema ….?---- Wagt van der Jacob , hij schrijft o.a. dat mijne klacht,   dat de navolgende personen dat willen bevestigen 
Heemstra en Sytzema  te Kollum  en te Leeuwarden , Schwartzenberg en de Wendt en wel dat ik  in 1786 mijn examen en de 

eed van trouw enz. enz.  en dat hij in 1786 het hospitaal is ingegaan en 1796 als Aide Chirurgijn uit den dienst ontslagen is enz. 
enz. jaar 1823 (5) 

8375 708-5_26d 

20-07-1841 

Sytzema de Heer te Oostrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. 

(Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

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

6049 621 

28-08-1819 

Sytzema Errit Sytzes---- Hommema Homme Annes Landeigenaar te Langezwaag hij beklaagt zich wegens te hoge aansag en 

krijgt een hertaxatie door  de taxateur Sytzema Errit Sytzes te Beetsterzwaag wonende enz. aar 1819 (1) 

8209 932/8, 211 
06-09-1839 

Sytzema J. W. 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) 

6850 33-A  
03-08-1824 

Sytzema R. S. en Wijga  Yke Ennes  Korenmolenaars te Leeuwarden een transactie ter voorkoming van een proces verbaal van 
bekeuring wegens  Onderwerp vervoer 2 zakken Rogge, en belediging van een ambtenaar in de uitoefening van zijn functie jaar 

1824 (2) 

6840 36-A  

blz. 38 
22-04-1824 

Sytzema Sytze A. Schipper 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) 

6623 41 
07-08-1813 

Sytzema Sytze Pieters, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de 
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 

1813 (5) 

3701 31-D 

05-02-1842 

Sytzema Trijntje Jelkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (10) 

6080 297 

25-03-1822 

Sytzema van W. J. hij schrijft en ondertekend een brief  dat hij wegens een aanschrijving om binnen 8 dagen te compareren op 

het collegie om nader te handelen over de onkosten van de stranding van het Russische Keizerlijk Brik de Ajax dat hij wegens 

ongesteldheid die steeds nog voortduurt enz. jaar 1822 (1) 

5997 307 

31-03-1815 

Sytzen Cornelis is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een 

opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen 

nummer  35 

6098 936 
27-09-1823    

Sytzes Afke (zij tekend als Afke Sytes)  weduwe van Vries de Pieter, Boelens F. A. Ontvanger wil de in beslag genomen 
goederen verkopen met een lijst van de goederen van haar waar beslag op is gelegd jaar 1823 (4)  

8285 615-2, 26,4 

19-06-1840 

Sytzes B. te Oostrum 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) 



6069 279-C 

09-04-1821 

Sytzes Fetze komt voor in een Missive van den Minister van Binnenlandsche zaken betreffende een mandaat en kwitantie enz. 

jaar 1821 (1) 

6005 938 blz. 6v 

30-11-1815 

Sytzes Hotske Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken 

(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6) 

6294 282 
07-04-1819 

Sytzes Jan ---- 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 

Coehoorn van Scheltinga Menno te Heerenveen en Wytzes Jan en  Hendriks Leffert  dat zij in qualiteit van den Dorpe 

Hoornsterzwaag enz. enz. jaar 1819 (12) 

6246 481, 12 

06-06-1814 

Sytzes Jan wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo 

van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32) 

6246 481, 4 
06-06-1814 

Sytzes Jan, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot 
onderhoud der Dorpsarmen  enz.  opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813  (3)  

dossier (32) 

6296 265 

15-03-1820 

Sytzes Jeen  ---- 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) 

6246 481, 14 

06-06-1814 

Sytzes Jelle wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemeene Dorpsuitgaven zo 

van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32) 

6383 64 

02-04-1814 

Sytzes Klaas 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 

6636  188 

19-02-1815 

Sytzes Lisk staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en 

Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 
1815 (4) 

6636  188 

19-02-1815 

Sytzes Lisk staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en 

Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler  P. M. 

(Paulus Matthias) Jaar 1815 (4) 

6640   544,6 

15-06-1815 

Sytzes Lisk te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van 

Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4) 

6258 627-13 

21-06-1815 

Sytzes Lisk wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

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

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

6246 481, 12 
06-06-1814 

Sytzes Marten wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven 
zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32) 

6246 481, 4 

06-06-1814 

Sytzes Marten, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot 

onderhoud der Dorpsarmen  enz.  opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813  (3)  
dossier (32) 

3701 28-C 

08-02-1839 

Sytzes Martzen x Dijkstra Sytze Louyses, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente 

Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke 

Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7) 

3700 28-C 

04-02-1837 

Sytzes Martzen, wordt vermeld op de Nominative Staat 127-54 der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar 

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

ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8) 

6243 191-11 
06-03-1814 

Sytzes Minne, 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) 

6246 481, 11 

06-06-1814 

Sytzes Monte wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven 

zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32) 

6246 481, 3 

06-06-1814 

Sytzes Monte, hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot 

onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3) 
dossier (32) 

6034 398 

30-05-1818 

Sytzes Oene  te Noordwolde 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 

Sytzes Oepke 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) 

6632 1262,  

5e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

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

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

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

8386 949/28 

20-09-1841 

Sytzma M. W. te Beetsterzwaag, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

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



8309 1115-17 

10-11-1840 

Syversen A. ---- Wiarda S & J. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors geven met verschuldigde eerbied te kennen 

namens Syversen A. te Denemarken Kapitein op het Deense Schip de Emelie geladen met Chichorij enz. jaar 1840 (3) 

 

  
 

 


