
  
 

Invt. Akte Toegang 11 ** 

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

  ‘’Zie voor Tichelaar ook bij Tigchelaar onder index letter TIG 

6683 2 deel 2, 9 

04-01-1819 

t’ Hooft H. H. te Gorinchem 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) 

6631  1114 4e blz. 

kolommen 

15-09-1814 

Taadema M. de weduwe zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van 

Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook 

wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

6055 88  

07-02-1820 

Taai (Taaij) Simon Fokkes---- Zeilenga E. A. en Zeilenga H. A. Zeilmaker en Landbouwer beide wonende te 

Schiermonnikoog ondertekenen een brief aan de Gouverneur  betreffende dat zij bij procuratie gepasseerd voor de openbaar 

Notaris Tuuk van der Michael te Veendam met als getuigen Tuinman Hendrik Gerrits en Bakker Uge Hiddes beide te 
Veendam dat zij gemagtigd zijn door o.a. Taai Simon Fokkes  gevoerd hebbende het Smakschip Alberdina doch op den 24e 

december 1819 op Schiermonnikoog gestrand enz. om de geborgen goederen enz. jaar 1820 (5) 

6071 476 
15-06-1821 

Taai Sijmon F. ,Schipper op het Smakschip de Alberdina, vergaan en gestrand te Schiermonnikoog op  24-12- 1819, het 
betreft een document van verkoop van de geborgen goederen zoals Stok en Lenhvisch, 24 vaten Klipmos enz. jaar 1821 (1) 

6069 

 

300 

13-04-1821 

Taai Sijmon F. schipper op het gestrande Smakschip Alberdina op de 24e december 1819 op Schiermonnikoog gestrand 

betreft toestemming tot de verkoop van de geborgen goederen enz. jaar 1821 (1) 

6064 847 
28-11-1820 

Taai Sijmon Fokkes---- Zeilinga E. A. en Zeilinga H. A. ondertekenen een brief op 24 november 1820 te Schiermonnikoog 
betreffende als  lasthebbende volgens procuratie en authorisatie van Taai Sijmon Fokkes wonende te Veendam gevoerd 

hebbende het Smakschip de Alberdina welke op 24 december 1819 op Schiermonnikoog is gestrand en dat zij de lading enz. 

jaar 1820 (2) 

6055 88  
07-02-1820 

Taai Simon Fokkes Veendam Schip de Alberdina , Jaar 1820 

6067 170, 11-12 

28-02-1821 

Taai Symon Fokkes Veendam Schipper op het bij Schiermonnikoog verongelukte schip de Alberdina, 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. jaar 1821 (3) dossier (25) 

6056 204-205A 

22-03-1820 

Taai. Simon F Schipper op de Alberdina welk schip onder het zand was gezonken en zijn uit de gebarsten zeeven vaaten met 

Klipmos enz., Jaar 1820 

6055 88  
07-02-1820 

Taaij (Taai) Simon Fokkes----Zeilenga E. A. en Zeilenga H. A. Zeilmaker en Landbouwer beide wonende te 
Schiermonnikoog ondertekenen een brief aan de Gouverneur betreffende dat zij bij procuratie gepasseerd voor de openbaar 

Notaris Tuuk van der Michael te Veendam met als getuigen Tuinman Hendrik Gerrits en Bakker Uge Hiddes beide te 

Veendam dat zij gemagtigd zijn door o.a. Taai Simon Fokkes gevoerd hebbende het Smakschip Alberdina doch op den 24e 
december 1819 op Schiermonnikoog gestrand enz. om de geborgen goederen enz. jaar 1820 (5) 

6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Taaij (Taay) B. te Rhenen, 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Menaldu- 
        madeel 

Taaij (Taay) P. te Berlikum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de onthomevanger) 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) 

6651  199 

04-05-1816 

Taaij ….? te Wijk Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 

Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit enz. der Hervormde Kerk in de 
functie van enz. jaar 1816 (4)   

6671 54 deel 2,13 

22-01-1818 

Taaij B. te Rhenen Praeses Classikale Bestuur van de provincie Utrecht en Predikant wordt vermeld in een document dat de 

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

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

6671 54 deel 2, 3 

22-01-1818 

Taaij B. te Rhenen Predikant Classis van Wijk wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de 

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

1818 (5) dossier (24) 

6651  199 

04-05-1816 

Taaij B. te Rhenen Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 

Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit enz. der Hervormde Kerk in de 

functie van enz. jaar 1816 (4)   

6054 19 

10-01-1820 

Taaij Sijmon F. Veendam Schipper op het vergane schip en geborgen schip te Schiermonnikoog de Alberdina betreft de 

inventaris opgemaakt door Fenenga R. M. de strandvonder aldaar en door hem ondertekend, Jaar 1820 (1) 

6053 978 
31-12-1819 

Taaij Simon F. hij is schipper op het strand van Schiermonnikoog gestrande Smakschip Alberdina betreft de lading van 
Stokvis en enige vaten mos geborgen en dat de stokvis door en door nat is en aan bederf onderhevig getekend door de 

strandvonder Fenenga R. M.? jaar 1819 (1) 

6058 317-B+C en 
319 

02-05-1820 

Taaij Simon F. Schipper op het Smakschip de Alberdina en vergaan op 24 december 1919 bij Schiermonnikoog, Jaar 1820 
(3) 

6055 132, 14-15  
24-02-1820 

Taaij Simon F. wonende te Veendam Schipper op 24-12-1819 gestrande schip de Alberdina op reis van Bergen naar 
Amsterdam tevens vermeld de geborgen goederen die later zijn verkocht, de is gereclameerd door Heeker in Compagnie te 

Groningen enz., Jaar 1820 (2) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Taale Pieter 68 is zijn volgnummer en Puttershoek 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) 



6830 18-A blz. 41 

21-01-1824 

Taalen Jan 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) 

6384 111 

13-06-1814 

Taan Jan W. C. , wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen de welke zig aan den ondertekende ( 1e 

Luitenant Beyer Tengbergen G. A.)  hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5) 

6384 153  

22-6-1814 

Taan Jan W. C. te Stavoren verzoeken vrijstelling van de Militie in het document de reden waarom enz. jaar 1814 (2) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Taan P of C. te Berlikum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 

dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en 

soort. Jaar 1841 (3) 

6683 2 deel 1 
Blz. 11 

04-01-1819 

Taapkens P. Predikant te Tinallingen tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Groningen als volgt: Gehoord de 
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 

4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de 
onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij 

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

6671 54 deel 2,17 

22-01-1818 

Taapkens P. te Tinallingen Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in 

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

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

6671 54 blz. 21 
22-01-1818 

Taapkens P. te Tinallingen Predikant Classis van Middelstum wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal 
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. 

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

jaar 1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2, 19 
04-01-1819 

Taapkens P. te Tinallingen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals 

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

6648 66 blz. 8 
14-02-1816 

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

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 20 
06-02-1824 

Taapkens P. te Uskwert, 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 

Taapkens P. te Uskwert, 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) 

6066 

 

59 

23-01-1821 

Taay  (Taai) Symon Fokkes , in een handgeschreven brief met zijn handtekening het volgende: hij is van beroep Zeeman en  

wonende te Veendam, dat hij nog te vorderen heeft de gelden van een lading stokvis,  enz. enz. Hij tekent met Taay en schrijft 
in de brief zijn naam als Taai, jaar 1820(1) 

6081 420 

24-04-1822 

Taay F.  Schipper op het gestrande Smakschip de Alberdina, een rekening en verantwoording van een Partij natte en 

beschadigde Stok en Lengvis benevens die van 24 vaten beschadigde Klipmos enz. jaar 1822 (2) 

8201 785/9, 4 
07-05-1839 

Taay F. Kapitein is met zijn schip de Fortuna op 4 mei vanuit Helvoet vertrokken naar Riga, 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) 

8285 615-2, 25,3 

19-06-1840 

Taay P. te Belkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Taay P. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de 

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

(132) 

6059 460 

27-06-1820 

Taay Symon F. hij is de Gezagvoerder van het schip de   Alberdina, Jaar 1820 

9184 416 

08-04-1917 

Tabak Arend----Bouwer Franciscus, Veldwachter te Buitenpost , een ingediende klacht tegen hem van vermeende  

beinvloeding van getuigen in de strafzaak(het proces verbaal  opgemaakt door Bolt Jan Rijksveldwachter wonende te 

Kolhorn is ook in dit dossier)  tegen Heide van der Bareld i.v.m. mishandeling van  Dootjes Wiebe , wordt ook in genoemd 
Hoeksma Lolkje jaar ,  Sloterdijk vrouw van Tabak Hendrik wonend te Surhuisterveensterheide, ook Tabak Arend en 

Dootjes Wiebe beide wegens meineed veroordeeld tot  acht maanden en een Wietske, Meer de Pieter, Poppinga, met 

getekende verklaringen van Tabak Roelof, Boer de Koop, en Bouwer Franciscus als Veldwachter getekend (een pracht 
dossier)  jaar 1918  (15) 

9184 469 

16-04-1917 

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

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

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

Jeltje echtgenote van Wind de Rinze, Bekkema Uilke veldwachter en zijn echtgenote Postma Trijntje te Surhuisterveen, 
Tabak Jan en zijn vrouw Oldenburger Hiltje, en hun dochter Tabak Geertje, Holthuis Theunis en zijn vrouw Pitstra Geeske, 

jaar 1917 (8) 

9184 416 

08-04-1917 

Tabak Hendrik----Bouwer Franciscus, Veldwachter te Buitenpost , een ingediende klacht tegen hem van vermeende  

beinvloeding van getuigen in de strafzaak(het proces verbaal  opgemaakt door Bolt Jan Rijksveldwachter wonende te 
Kolhorn is ook in dit dossier)  tegen Heide van der Bareld i.v.m. mishandeling van  Dootjes Wiebe , wordt ook in genoemd 

Hoeksma Lolkje jaar ,  Sloterdijk vrouw van Tabak Hendrik wonend te Surhuisterveensterheide, ook Tabak Arend en 



Dootjes Wiebe beide wegens meineed veroordeeld tot  acht maanden en een Wietske, Meer de Pieter, Poppinga, met 

getekende verklaringen van Tabak Roelof, Boer de Koop, en Bouwer Franciscus als Veldwachter getekend (een pracht 

dossier)  jaar 1918  (15) 

9188 481-a 
25-04-1919 

Tabak J. Huizum Benoeming en beediging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel, jaar 1919 (4) 

9184 469 

16-04-1917 

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

Burgemeester van Buitenpost en hij wil zich persoonlijk verantwoorden tegenover de Commissaris der Koningin van 

Friesland, wordt ook in genoemd Schepel Aldert chef gemeente en veldwachter te Surhuisterveen, Wobbe de Vos zokomen 
verder in vooru zich schuldig gemaakt hebben aan openbare dronkenschap en dat enz. enz. verder komen voor Veen van der 

Jeltje echtgenote van Wind de Rinze, Bekkema Uilke veldwachter en zijn echtgenote Postma Trijntje te Surhuisterveen, 

Tabak Jan en zijn vrouw Oldenburger Hiltje, en hun dochter Tabak Geertje, Holthuis Theunis en zijn vrouw Pitstra Geeske, 
jaar 1917 (8) 

9184 416 

08-04-1917 

Tabak Roelof----Bouwer Franciscus, Veldwachter te Buitenpost , een ingediende klacht tegen hem van vermeende  

beinvloeding van getuigen in de strafzaak(het proces verbaal  opgemaakt door Bolt Jan Rijksveldwachter wonende te 
Kolhorn is ook in dit dossier)  tegen Heide van der Bareld i.v.m. mishandeling van  Dootjes Wiebe , wordt ook in genoemd 

Hoeksma Lolkje jaar ,  Sloterdijk vrouw van Tabak Hendrik wonend te Surhuisterveensterheide, ook Tabak Arend en 

Dootjes Wiebe beide wegens meineed veroordeeld tot  acht maanden en een Wietske, Meer de Pieter, Poppinga, met 
getekende verklaringen van Tabak Roelof, Boer de Koop, en Bouwer Franciscus als Veldwachter getekend (een pracht 

dossier)  jaar 1918  (15) 

9180 264 

06-02-1915 

Tabak Sieds,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9180 264 

06-02-1915 

Tabak Wopke,  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) 

6262 978-3 
13-10-1815 

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

en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4) 

6632 1262,  

3e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Tabes 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) 

6632 1262,  
7e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Tabes 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) 

6245 399-7 
10-05-1814 

Tabes Lammert, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 
Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6264 1149- 4 

21-11-1815 

Tabes Sippe de erven komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding 

van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan 

hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

3701 39-D 

09-02-1842 

Tabes Wietske, 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) 

6631 1125 

14-09-1814 

Tabijntjen Jackele---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met 

verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in 

Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke 
Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd 

Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen 

Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de 
familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en bij de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden 

onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en 

dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie 
Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius 

ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd 

geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta 
Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; 

Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., 

Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema 

Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende 

getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 

jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  
welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend 

Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de 

Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten 
een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7) 

6247 609-A 

14-07 -1814  

Tacconnait, Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar 

1813. , jaar 1814 (2) 

6070 424-30      25-

05-1821 

Tackema A. 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) 

6093 354 
29-04-1823   

Tackema J. T.  ---- Boelens van B. A. hij wordt benoemd tot Vrederegter voor het Kanton Beetsterzwaag i.p.v. Tackema J. T.  
die bedankt heeft enz. jaar 1823 (1) 

6091 148 en 149 

14-02-1823 

Tackema Jeen Taekes---- Brandsma Hendrik Annes  te Drachten, van competenten Ouderdom  2e plaatsvervangend 

Vrederregter, Hij staat vermeld op een lijst van kandidaten tot Vrederegter te Beetsterzwaag  i.p.v. Tackema Jeen Taekes die 
benoemd was maar bedankt heeft enz. jaar 1823 (6) 



6070 424-30      25-

05-1821 

Tacken van W. 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) 

6070 424-30      25-
05-1821 

Tackesma Wessel 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) 

8308 1070-8 

494-536 
28-10-1840 

Tacoma B. H. te Pingjum 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, 4  

Bladzijde 4 

27-08-1839 

Tacoma B. H. te Pingjum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

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

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

6034 398 

30-05-1818 

Tacoma H. L. 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) 

6082 453 
03-05-1822 

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

alles (13) 

8350 184-7 
23-02-1841 

Tacoma Hessel Sjerps een aantekening op een document dat heden de inhoud der Missieve bekend is gemaakt enz. jaar 1841 
(2) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Wonse- 
         radeel 

Tacoma J. H. te Witmarsum 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) 

8308 1070-8 

494-536 
28-10-1840 

Tacoma J. H. te Witmarsum 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, 4  
27-08-1839 

Tacoma J. H. te Witmarsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

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

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Wonse- 

         radeel 

Tacoma J. te Witmarsum 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) 

8308 1070-8 
279-321 

28-10-1840 

Tacoma R. H. 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, 4  

27-08-1839 

Tacoma R. H. te Pingjum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

8308 1070-8 

494-536 
28-10-1840 

Tacoma R. J. te Witmarsum 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, 4  
27-08-1839 

Tacoma R. J. te Witmarsum 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) 

8375 708-5_40c 
20-07-1841 

Tacoma R. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) 
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van 

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

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

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

Tacoma R. te Pingjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

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

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

8210 966/7 en 

881/14, 4  

27-08-1839 

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

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

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 19-v 
17-07-1839 

Tacoma S. J. te Witmarsum 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) 

8210 966/7 en 

881/14,6>> 

27-08-1839 

Tacoma S. te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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



8199 729/5, 290 

Bladz. 32-v 

17-07-1839 

Tacoma Siebe Jr. (firma IJetzinga P. S.) te Witmarsum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding 

der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te 

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

8308 2086-11 
01-11-1840 

Tacoma Sjerp H. 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) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Tacoma 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) 

6840 36-A  

blz. 41 
22-04-1824 

Tacones T. Bakker 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) 

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

Taconis …..? te Heerenveen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-
Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad  Leeuwarden in de 

maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8211 988-3, 22 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Taconis ….? te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 
bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

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

9185 1312 
05-10-1917 

Taconis Atze,  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) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

Taconis Atze, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9126 718  

16-04-1879 

Taconis Bouwe te Leeuwarden hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot het maken 

van een dam   aan de rijksweg enz. tevens de verunning en de voorwaarden, jaar 1879 (6) 

5985 167 
04-03-1814 

Taconis H, ----- Mulder H. J.  , Taconis H, Tuijmelaar T. H. en Kratsch D. B. F.  ondertekend een staat der gevangenen in de 
gevangenis te Heerenveen voor uitgaven voedsel met bedragen over de maanden Oktober en November 1813 enz. waarop 

genoemde gevangene voorkomt. Jaar 1814 (4) 

6293 47-15 
07-10-1818 

Taconis H.  hij ontvangt een som van fl. 170  enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district 
Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45) 

6293 47,  20-34  

07-10-1818 

Taconis H.----  Siebes Andries (Overleden) , Scholtema Wobbe Nolles, Tuijmelaar H., Taconis H. en Hogeveen Jacob Klazes 

allen lid van het bestuur  van een commissie van 5 Notabelen der dorpe Heerenveen alvorens overte gaan tot de werving van 

enz. enz.  verder wordt genoemdt en ondertekenen dit stuk;  Willinge Jan Albert te Oldeberkoop  als gevolmachtigde van 
Haren van Onno Zivier,  Scheltinga van M. C. Loze de Jacob Horlogemaker,  Feddema Fedde Jentjes,  Bergh van den G. C.,  

Heida Rykle P.  Brouwer Gerrit Durks, Piebenga H.,  Nijenhuis H. T.,  Hoida T. M. , Glu de Jan , Onderwerp; een somma 

van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op 
een wagen voor transport enz. en dat  de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen  tevens een getekende 

verklaring van enz zie ook voor meer tekst b.v.  Gorter Wigle Sjoerds  jaar 1818 (15) totale dossier (45) 

6644  826 
28-09-1815 

Taconis H.---- Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend samen met de Raden Nauta 
R., Taconis H., Tuimelaar H., Haeften van B. C. G., Cate ten A., Mollema W., Fects L. een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende in de jaren 1811 ten tijde van de inlijving onder het Franse bestuur  is gevestigd geworden de Regtbank 

in de Huizing van Notaris Bootsma Pieter tegen een enz. jaar 1815 (4) 

6386 47 

07-09-1814 

Taconis Hend’k,  Mr. Bakker te Heerenveen staat vermeld op een lijst met 6 kolommen info. van de door de Franschen 

achtergelaten schulden die niet betaald zijn voor geleverde goederen enz, jaar 1814 (8) ( dossier 23) 

6642  713 

28-08-1815 

Taconis Hendrik---- Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Provisionele Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend een brief 

aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Taconis Hendrik  en Feits Lambertus voor de vacature voor te stellen in plaats 
van Brouwer Jetze Gerbens en Pommerol IJzaak enz. jaar 1815 (1) 

6255 250-7 

10-03-1815 

Taconis Hendrik heeft tegoed voor huur Exercitieveld, Staat vermeld op een Document genaamd; Lijst van de uitgaven 

gedaan op autorisatie uit de onvoorziene uitgaven van de Gemeente Haske   ter beschikking van de departementalen 
ambtenaar enz. jaar 1815 (7) 

6249 

 

856-A 

16-09-1814 

Taconis Hendrik hij wordt vermeld op een Extract uit de Repartitie der som van vijfduizend en Vijf en Veertig Franken waar 

op der personeele  omslag voor de Gemeente van Heerenveen enz. jaar 1814 (1) 

6078 95-26 
25-01-1822 

Taconis Hendrik Mr. Bakker en Landeigenaar hij is benoemd als zetter der belastingen jaar 1822 (3) 

6091 111 

01-02-1823 

Taconis Hendrik Mr. Bakker en Landeigenaar, Hij is lid van het collegien van Zetters  van Heerenveen enz. jaar 1823 (3) 

6100  1215-26 
29-11-1823 

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

9181 1751 

06-10-1915 

Taconis Hessel,  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) 

8280 526-1, 31 
22-05-1840 

Taconis J. H. te Heerenveen, Schoterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en 

invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  
(123) 

9180 1054 

05-06-1915 

Taconis 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) 

9187 1909-6 
31-12-1918 

Taconis Johannes  Hendrikus, Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met  zijn leden waarop 
geboorte woonplaats beroep enz, jaar 1918 (4) 

9183 1827/6  

00-12-1916 

Taconis Johannes Hendrikus Tabaksfabrikant te Oudeschoot, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel  jaar 

1916 (8) 



9185 1751/5 

01-01-1917 

Taconis Johannes Hendrikus,  met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Schoterland jaar 

1917 (4) 

8257  70/1, 16 

21-01-1840 

Taconis Krijn van Haskerland, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de 

Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

6383 60 
02-04-1814 

Taconis Obbe 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) 

6299 
 

416-6 
10-05-1821 

Taconis S wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen 
ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21) 

6244 338 

21-04-1814 

Taconis S. . Hij ondertekend (als lid der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), 

mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7) 

6301 334-2        
04-06-1822         

Taconis S. en Zeverijn L.  gebruikt een stuk land te  Westermeer, komt voor op de staat  der Bezittingen Inkomsten, Schulden 
en Uitgaven van de Kerkvoogdij van Westermeer,  Snikzwaag  en Joure  van den 9e October 1820 tot den 9e October 1821 

enz. enz. jaar 1822  , Westermeer (7)  Snikzwaag (6)  Joure (8) totaal dossier (21) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Ooststel- 

      lingwerf 

Taconis S. H. te Heerenveen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Workum 

Taconis S. H. te Heerenveen staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

8285 615-2, 27,3 
19-06-1840 

Taconis S. H. te Heerenveen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-
Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 

Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd 

en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9) 

8280 526-1, 27 
22-05-1840 

Taconis S. H. te Heerenveen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij 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) 

8386 949/31 

20-09-1841 

Taconis S. H. te Heerenveen, Hij  komt voor in een document;  van de dubbelen der Concent biljetten  van uit anderen binnen 

deze Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken  in de Grietenij Schoterland als koper  van  Dranken in de maand 

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

8386 949/39 
20-09-1841 

Taconis S. H. te Heerenveen? , wordt vermeld op:  Staat van de dubbelen der Consent  billetten vanuit andere binnen deze 
gemeente Weststellingerwerf  ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841  als verkoper met vermelding 

van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 39 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Taconis S. te Heerenveen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

(132) 

6382 20 nr.  223 

29-03-1814 

Taconis Sijmon Sipkes---- Koek Hendrik Haijes plaatsvervanger van Taconis Sijmon Sipkes staat vermeld op een lijst van 

personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten 

vertrekken van Akkrum, jaar 1814 (4) 

9183 1827/6 
00-12-1916 

Taconis Simon te Heerenveen , Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel  jaar 1916 (4) 

6383 57 

02-04-1814 

Taconis Sipke te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en 

Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 
arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

6299 

 

416-11 

10-05-1821 

Taconis Sipke wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen 

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

9181  2110 
08-12-1915 

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

8380 822-4 

20-08-1841  

Taconis Sjoerd 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 

Taconis Taco, 27 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 526-1, 22 
22-05-1840 

Taconis te Heerenveen 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) 

6393 134 

28-02-1815 

Taconis Teeke Sipkes,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 

Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6080 283 

20-03-1822 

Taconis Thijs---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn handtekening) 

van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is willen 
hun kinderen dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 1822 (6) 

8204 841/17, 282 

17-08-1839 

Taconis Thijs H. van beroep Koopman en Bakker 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) 

6383 62 

02-04-1814 

Taconis Thijs Sijmons te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der 

Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26 



6383 58 

02-04-1814 

Taconis Thijs Sipkens te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der 

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

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

6302 165 
10-10-1822 

Taconis Thijs,  Floreenpligtige, Hij ondertekend mede in copie en als Floreenpligtige Ingezetenen van de Hervormde 
Godsdienst en respectieve hoofden der Huisgezinnen van den Dorpe Westermeer Onderwerp: het Onderwijs  enz. jaar 1823 

(7) 

6390 37 

20-09-1814 

Taconis Thijs, 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) 

5989 576 4e lijst 

26-07-1814 

Taconis Tijs te Grouw staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending 

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

9126 812-4 
08-05-1879 

Taconis Tjepke Szn. Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Heerenveen met persoonsgegevens enz. enz. jaar 
1879 (6) 

6383 58 

02-04-1814 

Taconis W. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en 

Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 
arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26) 

8200  764/2, 312 

27-07-1839 

Taconis, Symon Obbes Taconis verdronken op de 23e November 1837 op de Zwarte Dijk te Joure 

6042 53 
25-01-1819 

Tacozijl---- Algemene begroting van Staatsbehoeften voor den jare 1819 van het departement van den Waterstaat en Publieke 
werken zeewerken, zeehavens en duinbeplanting (een opgave wat er gebeuren moet met de kosten)   jaar 1819 (12) 

6033 284 

21-04-1818 

Tacozijl een besluit van de Minister van Waterstaat enz. om de herstellingen aan de havenwerken van Tacozijl te mogen doen 

enz. enz. jaar 1818 (3) 

6026 649 
23-09-1817 

Tadama E. Hij wordt vermeld als belastingschuldigde over gebouwde eigendommen jaar 1817 (4) 

8285 615-2, 25,3 

19-06-1840 

Tadama W. G. te Menaldum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

5663 17       

08-04-1897 

Tadema  J. H. van Kootstertille met het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897 

5665 17 
18-11-1880 

Tadema  Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille hij is Stoomboot Ondernemer, jaar 1880  Dossier (5) 

6631  1114 12e +  

13e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Tadema ….? de weduwe IJzerwaren geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek 

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

6252 1205 

10-12-1814 

Tadema ….? wordt vermeld op de staat van onvoorziene uitgaven, te betalen kosten voor geleverde zaken/diensten enz. 

jaar1814  (2) 

6243 191-5 

06-03-1814 

Tadema 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) 

8375 716-3_1M 

22-07-1841 

Tadema Antje 30-04-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document 

met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een 

document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten 
voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

3701 6-D 

03-02-1842 

Tadema Antje Klazes, 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 

Tadema Antje Klazes, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van 

het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de 

gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending 
enz. enz. jaar 1839 (8) 

3700 6-C 

04-02-1837 

Tadema Antje Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Tadema Bode Pieters 551 Vrouwenparochie 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 

Tadema Bote Pieters 82 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon wordt hij 
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van 

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

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

8356 328/27- 9            
03-04-1841 

Tadema D. F. nr. 229 in wijk F. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative 
Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de 

Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier 
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6243 191-20 

06-03-1814 

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

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

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



5711 2 staat E 

28-08-1902 

Tadema Eigenaar en Inhoudsgrootte van het in m3 Schip de  Kootstertille 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) 

9186 10 
03-01-1918 

Tadema Feije, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (6) 

6382 159 

22-04-1814 

Tadema Hans Klases 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) 

6382 122 

07-04-1814 

Tadema Hans Klases, de Burgemeester Romkes F. (Frans) van Bolsward schrijft en ondertekend een brief aan de 

Commissarissen Generaal van Vriesland, dat voornoemde is gearresteerd enz. jaar 1814 (1) 

3600 10 

16-04-1875 

Tadema J. H. hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen 

vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. 
de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16 

3598 Map 42 

00-00-1869 

Tadema J. H. Kootstertille ---- Veen van A. P. Koopman te  Leeuwarden , Stukken betrekkelijk een adres van voornoemde te 

Leeuwarden om vergunning voor eene stoombootdienst Leeuwarden-Sneek en Kootstertille aanwezig de tarief lijst , en dat  
Veen van A. P. het schip de Friso heeft overgedragen aan Kramer R. J.  en Tadema J. H.   enz. jaar 1869 (26) 

3600 13 

20-06-1878 

Tadema J. H. Kootstertille Schip de Friso,  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 26 

03-06-1880 

Tadema J. H. Kootstertille Schip de Friso,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880 

3600 2 

03-02-1873 

Tadema J. H. Kootstertille Schip de Friso, 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) 

3600 3 

13-03-1874 

Tadema J. H. Kootstertille Schip de Friso, 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 1874 (13) 

5672 45 

18-06-1891 

Tadema J. H. te Kootstertille met  de Stoomboot  “ Kootstertille ” en met het Schip de Telephoon 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 enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13) 

5672 73 
04-03-1891 

Tadema J. H..te Kootstertille,  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) 

5665 13-11-1880  

akte  17 

Tadema Jan Hielkes---- Kramer Rinze Joons en Tadema Jan Hielkes Ondernemers van ene Stoombootdienst  geven ten 

kennis dat zij met hun stoomboot voortaan elke Donderdag en Vrijdag van Kootstertille over Schuilenburg, Bergumerdam, 

Suawoude naar Leeuwarden enz.  wat hij ook in advertentie in de Leeuwarder Courant heeft aangekondigd (1stuks in dossier 
aanwezig)  Jaar 1880 (5) 

5664 33 

24-09-1903 

Tadema Jan Hylkes Groningen Stoombootdienst,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

3598 Map 60 
00-00-1872 

Tadema Jan Hylkes Kootstertille ---- Kramer Rinze Joons te Kootstertille,   en Tadema Jan Hylkes aldaar,   Stukken 
betreffende het verzoek van voornoemde om concessie voor eene stoombootdienst   van Leeuwarden naar Kootstertille en 

tussen Kootstertille en Groningen met het Schip de Friso ook in het dossier de reglementen en de tarief lijst jaar 1872 (23) 

5662 1  
17-03-1882 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-03-1882 

5662 101 + 108 

01-04-1881 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881 

5662 16 + 16a 
26-04-1883 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883 

5662 20-B + 29 

01-04-1885  

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885 

5662 270, 81 
24-04-1884 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884 

5662 38 

27-04-1882 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882 

5662 5 + 49  
22-04-1886 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886 

5663 1, 32 =Min 

19-04-1888 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888 

5663 1, 66 =Min 
18-04-1889 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889 

5663 20 

30-03-1898 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898 

5663 21 
20-04-1899 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899 

5663 44 en 1 

17-04-1890 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890 

5663 142 
16-04-1891 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891 

5664 A.1, Bijl. 1 

27-04-1911 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911 

5664 28 
10-05-1900 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900 

5664 37.  1 

01-04-1910 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910 



5664 29 en 33,  1   

16-04-1903 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

6662 448=Minuu 

28-04-1887 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip de Kootstertille, 28-04-1887 

3600 5 ,  6 en 7 
20-01-1875 

Tadema Jan Hylkes van Kootstertille met het Schip Kootstertille wordt vermeld op het document Staat van de in de 
Gemeente Achtkarspelen aanwezige Stoombootdiensten een document met 7 kolommen informatie enz. jaar 1875 (5) 

8375 716-3_1M 

22-07-1841 

Tadema Johannes 30-04-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 

document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en 

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

8356 320-10 

02-04-1841 

Tadema Johannes, Boekdrukker te Workum doch thans te Sneek, een handgeschreven brief met zijn handtekening  geeft hij 

met verschuldigde eerbied te kennen dat hij zowel in zowel in Workum als in Holwerd is ingeschreven voor de Natuonale 
Militie omdat hij daar vandaan komt en enz. jaar 1841 (4) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Ooststel- 

      lingwerf 

Tadema K. te Oosterwolde 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) 

6830 18-A blz. 43 
21-01-1824 

Tadema Oene Cornelis te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende 
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de 

namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag 

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

8280 526-1, 11 
22-05-1840 

Tadema te Marrum,  Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document 
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen 

Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen 

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

9183 922 

06-06-1916 

Tadema Teye, 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) 

6631  1114 
7e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Tadema W. 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) 

6014 531 

24-08-1816 

Tadema Wieland Jaric wordt benoemd tot Deurwaarder der Hypotheken en Ontvanger van de Registratie te Heerenveen en 

zulks in den plaats van Cats Jentje Ez.die tot een andere functie is benoemd jaar 1816 (2) 

6870 16-03-1825 

9-1+3-A 

Tadema Wielandt J.---- Limburg Stirum van A. D. hij heeft van voorganger 2 akten overgenomen op de naam van wijlen 

Posthumus F. N. als gewezen ontvanger der verponding enz. te Dokkum verder worden genoemd Tadema Wielandt J. en  
Andrea G. enz. jaar 1825 (7) 

6870 16-03-1825 

9-2-A 

Tadema Wielandt J.---- Rengers Jhr. W. F. L.  Curator van s’Rijks Atheneeum te Franeker wordt vermeld in een document 

Staat der voor de Ontvanger der Registratieen gedurende 1824 voor pgave enz. dep. van Financieen enz. als getuige genoemd 
Limburg Stirum van A. D. verder worden genoemd Tadema Wielandt J. en  Andrea G. enz. jaar 1825 (6)  Jaar 1825 (6) 

6086 829-v 

07-09-1822 

Tadema Wielandt Jarich * 12 Juni 1779 Leeuwarden, staat vermeld op een document; voordracht van personen ter vervulling 

van de post Ontvanger der Registratie enz.  i.p.v. Beekkerk Haye overleden een document met 10 kolommen info. Enz. jaar 
1822 (3) 

6013 455 

23-07-1816  

Tadema Wielandt Jarich een voordracht dat hij benoemd wordt als bewaarder der hypotheken enz. jaar 1816 (1) 

6087 950 
15-10-1822 

Tadema Wielandt Jarich---- Haeften van J. wegens zijn eervol ontslag aan hem verleend wordt in voorkomende gevallen zijn 
functie beurtelings waargenomen door de Heeren Plaatsvervangers Tadema Wielandt Jarich en Brouwer Arend,  wordt 

vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen 

op het laatste blad  jaar 1822 (5) 

6088 1073 
13-11-1822 

Tadema Wielandt Jarich ontvanger enz. bewaarder der hypotheken enz. , Regter enz. ---- Haeften van Jacob, Het honorabel 
ontslag van hem als regter in de rechtbank van eerste aanleg te Heerenveen  met een lijst van candidaten voor zijn post met 

een document van 6 kolommen met veel info.. Jaar 1822 (3 

6866 30-01-1825 
17-11-A 

Tadema Wielandt Jarich---- Wielandt Jarich Tadema,  Hypotheekbewaarder en Ontvanger der Registratie en Domeinen te 
Heerenveen en Vierssen van Pompejus Onno zijn overgegaan tot de telling van het gezegeld papier enz. beide zetten hun 

handtekening jaar 1825 

6010 224 

08-04-1816 

Tadema Wielandt Jarig---- Metz Petrus Johannes en Wielandt Jarig Tadema gecommiteerden  van de weduwe Idema van 

Martinus Bouricins betreffende huurcontract  van de lokalen in huizinge no. 34  Heerenveen dit doument wordt ondertekend 

door de griffier van Heerenveen de heer Wielandt J. T.   en Semler F.  jaar 1816 (3) 

6418 248-A  

 13e  blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Tadema Willem Wilhelmus * Sneek wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon 

Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van 
de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn 

ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Tadema Willem Wilhelmus 492 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 

Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  
Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland 

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

6419 287-A_4 e  
Compagnie 

23-06-1817 

Tadema Willem wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. 
Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 

kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon 

bevinden enz. jaar 1841 (3) 

6424 584 

02-12-1817 

Tadema Z. 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 

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

door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van 



Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 

(5) 

6830 18-A blz. 28 

21-01-1824 

Tadema Zacharias 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) 

6258 627-11 

21-06-1815 

Tades An 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) 

6035 436 
12-06-1818 

Taeckema S.  hij komt voor op en lijst met ordonnanties jaar 1818 (1) 

6381 39 

13-02-1814 

Taede Karste---- Meijers Jelle Gerrijts met zijn zoon Meijers Gerrijt Jelles die verklaard heeft dat zijn zoon door andere 

personen( Melles Elke en Minkes Sjoerd)  die in de Landmilitie zijn aangelot gedreigd wierd aan te brengen als enz. verder 
heeft hij een doopextract waaruit blijkt dat hij geboren is op 3 juli 1796 van de heer Taede Karste? Van Veenhouden  Waaruit 

blijkt dat hij nog geen 17 jaar is  enz. enz jaar 1814 (1) 

6830 18-A blz. 15 

21-01-1824 

Taedema Ruurd K. te Wons 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) 

6019 134 
28-02-1817 

Taedes R. een ordonnancie ten zijne gunste voor Gratificatie enz. jaar 1817 (1) 

6660 75 

03-02-1817 

Taedes Rienk Visser en redder van 7 personen van het verbrijzelde schip de  Twee Gezusters gestrand op het Borkenrif  

Ameland  

8211 988-3, 25 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Taekema ….? de weduwe 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) 

6644  810 
06-10-1815 

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

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

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

gelastigde van Obbema Gorrijs Douwes allen ondertekenen dit document enz. Jaar 1815 (7) 

6251 1092 
09-11-1814 

Taekema Dirk Takes, 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) 

9182 285/22 

07-02-1916 

Taekema Gaele Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

9182 566 

24-03-1916 

Taekema Geele geb. 1880 te Bergum dienaar van Poitie te Leeuwarden, een aanbeveling  en een benoeming tot Veldwachter 

te Dantumadeel enz. jaar 1916 (3) 

9181 
 

2219 
23-12-1915 

Taekema Geele gehuwd en 2 kinderen wonendete Huizum, Hij staat vermeld in  de Staat van aanbeveling voor Veldwachter 
in de Gemeente Dantumadeel, Met personalia  ,jaar 1915  (3) 

9182 243 

01-02-1916 

Taekema Geele te Leeuwarden hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland 

met woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6) 

9183 1600 
06-11-1916 

Taekema Geele, veldwachter te Dantumadeel,  een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt om eervol ontslag, 
wat hem verleend wordt, enz. jaar 1916 (7) 

6060 480 

06-07-1820 

Taekema H. R. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

8225  1253-13, 33 
10-12-1839 

Taekema Halbe Jans te Smallingerland 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) 

9921 14-A 

19-10-1882 

Taekema Harke Agent 2e Klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente 

Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7) 

6047 379 

03-06-1819 

Taekema Hessel Romm.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 

in het  jaar 1819 (3) 

6285 1247-6 

18-12-1817 

Taekema J. (Jeen) 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Taekema J. 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) 

6087 977 
21-10-1822 

Taekema J. T. (Jeen Takes) ---- Arendsz Tjeerd  wegens zijn overlijden worden voor zijn functie van Vrederegter in 
Beetsterzwaag voorgedragen Steensma Petrus Gerhardus, Taekema J. T. (Jeen Takes), Boelens van Boelardus Augustinus dit 

document heeft 6 kolommen met informatie o.a. tegenwoordige functie enz. enz.  jaar 1822 (3) 

6627 633 
28-04-1814 

Taekema J. T. (Jeen Takes)---- Fischer J. C. (Johannes Coenraad) (J.Czn.) Predikant te Ureterp en Siegerswoude ondertekend 
een staat wegens agterstand van zijn Tractement totaal f. 1002-5- en de Schout van de Gemeente Ureterp Taekema J. T. (Jeen 

Takes) ondertekend een begeleidende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland enz. jaar 1814 (3) 

6060 480 
06-07-1820 

Taekema J. T. (Jeen Takes) 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) 



6640 519 

06-06-1815 

Taekema J. T. (Jeen Takes) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de requeste van de Diaconen 

van Norch wegens restitutie verschoten aan Schans van der Albert Hendriks wonende in de Fortresse de Zwartdijkster Schans 

in Drente enz. jaar 1815 (6) 

6385 90 
18-07-1814 

Taekema J. T. (Jeen Takes) Schout en Hagenouw Jelle secretaris van Ureterp daar naar aanleiding van een vorige 
aanschrijving door de schout van Ureterp en Oudega enz. voorgedragen  den persoon van Madhuizen Engbert Wietzes tot 

adjudant van dit gecombineerd Bataillon enz. enz. maar zijnde op 16 julij des savonds naar het eindigen van van de Officiers 

en Onderofficiers hunne gewone exertien wij ons op het huis der gemeente enz. vervoegden een aantal personen  in de andere 
kamer enz. welke zig baldadig hebben gedragen en dat zij zongen Engbert Wijtzes is een Patriot en een sodomieter enz. deze 

personen waren Hoving Jan Pieters, Duinen van Hendrik Annes, Bron Hans Arends alle wonende te Ureterp ook genoemd 

Hagenouw Marten enz. jaar 1814 (2) 

6395 487-E 
16-05-1815 

Taekema J. T. (Jeen Takes) Schout van de Gemeente Ureterp ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat een 
berigt van de Requeste van Jansma Pieter Jans te Ziegerswolde om voldoening van het nog te kort op een door hem geleverd 

zwart vier jarig Ruin voor het tweede Regiment Dragonders  wat hij gekogt heeft van Bouwma Hendrik Berends  enz. jaar 
1815 (5) 

6086 872 

19-09-1822 

Taekema J. T. (Jeen Takes) te Ureterp woonachtig van Competenten ouderdom wordt vermeld op een document candidaten 

tot Vrederegter in het kanton Beetsterzwaag i.p.v. de Heer Arendsz. Tjeerd† met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1822 (2) 

6631 1066-13 
02-09-1814 

Taekema J. T. (Jeen Takes) wordt vermeld in een brief betreffende---- geeft samen aan de Maire van de Gemeente 
Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien 

uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat 

gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  

Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden 

stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna 

Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun 
handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier 

(20) 

6632 1262,  

1e blz.kolom 
03-10-1814 

Taekema J. T. (Jeen Takes), 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) 

6090 35 

10-01-1823 

Taekema J. T., hij is benoemd tot Vrederechter kanton Beetsterzwaag i.p.v. Arendsz F. Die overleden is en benoemd tot 

plaatsvervanger kanton Franeker Alma S. (Samuel) assessor in de Grieteny Franekeradeel i.p.v. Klas van der W. die 
overleden is enz. jaar 1823 (1) 

6423 563 

17-11-1817 

Taekema Jeen Teekes---- Lijclama a Nijeholt Militie Comissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende Militaire zaken dat Taekema Jeen Teekes en Haan de Bartle Foppes zich niet hebben vervoegd bij de beëdiging 

als officier enz. jaar 1817 (2) 

6060 480 

06-07-1820 

Taekema T. D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6070 424-30      25-

05-1821 

Taekema Tacke 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Taekema Tacke Dirks 18 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel 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) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6852 8-A 

23-08-1824 

Taekema Taeke Dirks---- Tjalling Sjoukje weduwe van Taekema Taeke Dirks te Longerhauw onderwerp registratierecht jaar 

1824 (4) 

6644  810 
06-10-1815 

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

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

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

gelastigde van Obbema Gorrijs Douwes allen ondertekenen dit document enz. Jaar 1815 (7) 

6849 19-A 

19-07-1824 

Taekema Taeke Dirks,  Tjallings Sjoukjen, te Longerhouw, antwoord op hun request met verzoek van uitstel van betaling fl. 

435, jaar 1824 (2) 

8375 708-5_25a 

20-07-1841 

Taekema W. G. te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg 

en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

3622 A-6  

blz. 7         12-

01-1858 

Taeken van Tjemke Taekes vrouw van Ploeg P. J. , 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-10-1,7 
regist. 9168 

22-02-1873 

Taeken van Tjemken Taekes vrouw van Ploeg P. S. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle 
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor 

elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 
(3) dossier (9) 

3622 A-10-2, 7 

Regist.9170 
15-03-1873 

Taeken van Tjemken Taekes vrouw van Ploeg P. S. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle 

zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor 
elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 

(3) dossier (9) 



3622 A-6  

blz. 7         12-

01-1858 

Taeken van Tjemken Taekes vrouw van Ploeg P. S. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle 

zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor 

elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 
(3) dossier (8) 

3622 A-9  

blz. 7 
24-03-1868 

Taeken van Tjemken Taekes vrouw van Ploeg P. S. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle 

zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor 
elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met 

vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 

(3) dossier (9) 

3700 15-B, 1 - 10 
03-02-1836 

Taekes Antje, 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) 

6626 487  blz. 14 
07-04-1814 

Taekes Cornelis de weduwe 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) 

6262 946-4 

30-09-1815 

Taekes Gerben moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Ferwoude) voor het 

tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. 

enz. jaar 1815 (5) 

8280 526-1, 5 
22-05-1840 

Taekes J. de weduwe 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) 

6045 280 

26-04-1819 

Taekes Jan Rienk reclamant ten aanzien van de verkochte balken van het gestrande schip Bosch en Hoven gestrand bij Texel 

verder genoemd Haas en Zunderdorp enz. jaar 1819 (2) 

6632 1262,  

2e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Taekes 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) 

6293 222 
18-03-1819 

Taekes Karst---- Klein Pieter Andries in gevolge de opgave van de boekhouder der Schillerschuit bevaren geweest door 
voornoemde en Taekes Karst zouden deze laatste de Fransche Vlugtelingen  in den jare 1813 naar Amsterdam hebben 

getransporteerd enz. dat en Zee van der Gabe R. Beurtschipper heeft de boekhouder gedagvaard voor den Vrederigter van het 

Canton Bolsward enz.  jaar 1819 (2) 

6632 1262,  
2e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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

6632 1262,  

2e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Taekes Oene, 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) 

6622 2125 

00-12-1813 

Taekes Syke weduwe van Gatzes Gerrit hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met 

verschuldigde eerbied te kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van 
koeien en paarden enz. in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals 

melktappers voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht 

met recht van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4) 

8285 615-2, 5-3 
19-06-1840 

Taekes T. de weduwe te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de 
Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen 

informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Barradeel 

Taekes Tjerk W’d 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) 

6395 457 
13-05-1815 

Taekles Rintje de weduwe te Hitzum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der 
Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te 

Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers 

en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

6408 308 

26-08-1816 

Taele Jan Jans---- 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) 

5993 959 
28-11-1814 

Taeszes Trijntje wonende te Makkumen staat vermeld in een document met verzoek aan de Gouveneur dat de belasting 
wegens achterstallige betaling de meubelen van hem mag verkopen enz. jaar 1814 (1) 

6011 302 

28-05-1816 

Taetzes Pietre---- Jorissen Jacob Jz. Controleur der belastingen heeft in tegenwoordigheid van de Heer Schout van Bolsward 

aan den Heer Visscher T. C. ontvanger te Bolsward het ontvang overgedragen verder heeft hij zig begeven naar ten huize van 
de Heer Kingma H. J. L. Schout van deze gemeente en samen hebben zij zig begeven naar het huis van Eekma Saco 

Ontvanger der Directe Belastingen ten einde desselfs boeken en kas op te nemen  om deze over te dragen aan de heer Canter 

Visscher T. in de te overdragen papieren worden vermeld; Harings Cornelis, Doekles Sjoerd de weduwe, Ottes Sjoerd, 
Sjoerds Wiebren, Taetzes Pietre, Vecht van der J. M., Wielenga Cornelis Jan, Zijlstra Jan T., Wiersma Otte Jans enz. jaar 

1816 (7) 

6671 54 deel 2, 1 
22-01-1818 

Taijspil F. Jansz. te Amsterdam Ouderling Quaestor 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, 1 

04-01-1819 

Taijspil Jansz. F. te Amsterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, 

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

6648 66 blz. 1 
14-02-1816 

Taispil F. Jansz. Ouderling te Amsterdam, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 

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

6683 2 deel 1 

Blz. 8 
04-01-1819 

Tak A. M. Ouderling te Middelburg tot Classificaal Gecommitteerde Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen 

Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der 
door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke 

Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, 

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

6671 54 deel 2,11 

22-01-1818 

Tak A. M. te Middelburg Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Ouderling wordt vermeld in een 

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

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

6671 54 blz. 16 

22-01-1818 

Tak A. M. te Middelburg Ouderling Classis van Middelburg wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal 

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

jaar 1818 (5) dossier (24) 

6671 54 blz. 8 

22-01-1818 

Tak A. M. te Middelburg Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

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

(24) 

6648 66 blz. 7 
14-02-1816 

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

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

6683 2 deel 2, 12 

04-01-1819 

Tak A. M. te Middelburg 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. 7 
06-02-1824 

Tak A. M. te Middelburg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

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

enz  jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 

Blz. 13 
06-02-1824 

Tak A. M. te Middelburg, 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. 9 

16-01-1822 

Tak A. M. te Middelburg, 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. 

13 
16-01-1822 

Tak A. M. te Middelburg, 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) 

6416 150 
10-04-1817 

Tak v.d. Velden Adriaan Pieter * 22-01-1782 Middelburg wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en 

manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag 

in de maand februari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit 
document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn 

Bataillon enz. jaar 1817 (3) 

8161 79-4 
22-01-1839 

Tak van der Pieter Dordrecht 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Take Jeen Takes, 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  1215-45 

29-11-1823 

Takelaar H. P. te Sneek,   hij staat op een document van Belasting ,  dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is 

gegeven van betaling enz. enz. jaar 1823 (4) dossier (8) 

6026 652 

23-09-1817 

Takeles Sjoerd 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) 

6016 707 

21-11-1816 

Takeles Sjoerd, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te 

Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde 
kledingstukken, jaar 1816 (5) 

6424 592 

25-11-1817 

Takema  Jeen Takes---- 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) 



6641  593 

06-07-1815 

Takema Dirk Takes erven---- Jong de Foppe Piers en Dou??ra? S. J. (handtekening onduidelijk) ondertekenen en brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij als Landeigenaren in een request betreft bepoldering zouden moeten zijn 

Takema Dirk Takes erven, Schuurmans Thomas Jetzes, Obbema Gorrijt Douwes en de Kerk te Oosterend met vermelding 

van het aantal \pondematen van elks enz. jaar 1815 (1) 

6282 737-17 

07-07-1817 

Takema Jan R.,  Boer te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

8308 1070-8 

451-493 

28-10-1840 

Takema S. T. te Pingjum 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) 

6251 1092 

09-11-1814 

Takema Sybren Jans, 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) 

6089 1194 

blz. 18 + 29 
23-12-1822 

Takema Take Y. te Witmarsum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 

vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (6) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6285 1247-1 

18-12-1817 

Takema Tijs, 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) 

6640   544,7 

15-06-1815 

Takens Take T. 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) 

6257 410-14 
28-04-1815 

Takes Freerk 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) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Takes Gerrit, 521 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) 

6258 627-10 

21-06-1815 

Takes Hendrik 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) 

6247 640 

29-06-1814  

Takes Jan, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een 

staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun 

behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9) 

6287 

 

125 + 207 

02-02-1818 
26-02-1818 

 

 

Takes Karst   ---- Zee van der Gabe Rintjes Beurtschipper van Makkum op 19 November 1813  naar Amsterdam waar    

aangekomen 19-11-1813 is door de toen plaatshebbende omwenteling door de toenmalige Maire van de Gemeente Makkum 
Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) geordonneerd geworden tot het transporteren naar Amsterdam van enige Fransche 

vluchtelingen die door andere Schelpschippers  met name Pieters Andries en Takes Karst  aan wal waren gezet enz. enz.  dat 

hij daarvoor nog tegoed heeft f. 130.=  maar de Schelpvissers hadden de 130 guldens afgedragen aan de boekhouder Heystra 
Pieter Annes  wonende te Harlingen  en dit niet heeft ontvangen enz. enz. jaar 1818 (6) 

6245 399-5 

10-05-1814 

Takes Lammert, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 

Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6258 627-5 
21-06-1815 

Takes Lieuwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 

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

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

6381 45 en 46 
10-02-1814 

Takes Rintje (Kuiper) een handgeschreven en getekende brief door Kerkhoven E. J. , Heide v. d. E. Jans , Minnema ….? En 
Ernout Joh’s verklaren dat eerstgenoemde  wegens de Militienummer 149 heeft getrokken een zoon is van Rintjes Stijntje en 

van haar vooroverleden man Halbes Taeke hij zeer onontbeerlijk is voor zijn moeder en zijn minderjarige drie broeders en 

twee zusters omdat dit gehele gezin door zijn beroep als touwslager enz. enz.  tevens verklaard  Rodenhuis ….? dat Takes 
Rintje bij hem op de lijnbaan zedert 8 jaren werkende is enz. alles te Harlingen, tevens een handgeschreven brief (requeste) 

van zijn moeder op de achterkant staat vrijgesteld enz.  jaar 1814 (4) 

6626 487  blz. 8 
07-04-1814 

Takes Ritske 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) 

6252 1193-30 

29-11-1814 

Takes Roelof zijn rekening wordt betaald wegens Aardewerk (Graafwerk) te Texel  enz.,  hij komt voor in een dossier 

betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Takes T. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

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

8386 949/6-5 Takes Tjerk de weduwe 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) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Takesz Hendrik * 30-11-1799 Enkhuizen ;   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) 



6383 78        

23-04-1814 

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

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig 

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

8386 949/25 
20-09-1841 

Takoma  W. G. 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) 

8280 526-1, 40,2 

22-05-1840 

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

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

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

6830 18-A blz. 43 
21-01-1824 

Takoma Sjerp H. te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom 

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

7977 149-3 

11-02-1837 

Takoma Take IJ.---- IJpsma IJeb Jans hij is lid van de raad van Wonseradeel en geautoriseerd om mede te tekenen de attesten 

voor de Militie enz. en het lid van hetzelfde bestuur Takoma Take IJ. En daar de zekte van genoemde IJpsma van lange duur 

schijnt te zijn enz. jaar 1837 (3) 

8257  70/1, 40 
21-01-1840 

Takoma Take IJsbrands van Wonseradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der 
Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

5989 576 1e lijst 

26-07-1814 

Takonis O. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in 

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

5989 576 1e lijst 
26-07-1814 

Takonis T. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in 
de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17) 

6418 248-A  

 4e  blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Takonius Sipke te Joure wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie 

Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e 
afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn 

ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

8201 785/9, 2 

07-05-1839 

Talbot J. Kapitein is met zijn schip de Adelphi vanuit Sunderland geladen met Steenkool op 4 Mei te Amsterdam gearriveerd 

staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-
aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms 

vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

8195 661/16, 254 
28-06-1839 

Talbot John  Amsterdam/Friesl. Schip de Adelphi, jaar 1839 

8280 517-11,  

34-36 

19-05-1840 

Talen S. A. te Sint Johannisga wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel 

Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der 

kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens 
de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier 

met ca. 1000 namen (69) 

8257  69/20, 1 
nummer 88 

20-01-1840 

Talen Tijmen 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) 

6870 15-03-1825 

20-A 

Talhemach Bink J. R.---- Bink J. R. Talhemach?, Hij is benoemd tot Ontvanger der Belastingen enz. jaar 1825 (2) 

9186 374 

04-04-1918 

Talhout Afke gehuwd met vrouw van Steenstra Ulbe, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten 

(blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte 
datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

9180 264 

06-02-1915 

Talhout Cornelis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9185 1612 
05-12-1917 

Talhout Cornelis, 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) 

6838 7-A bijlage1 
Mannen 

Correctie 

26-03-1824 

Talhout Dirk T., 240 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest 

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

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

9180 264 

06-02-1915 

Talhout Hendrik,  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) 

9187 735 
07-06-1918 

Talhout Tiemen, 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) 

9180 264 

06-02-1915 

Talhout Willem,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

8375 708-5_12 

20-07-1841 

Talinga (Telinga) G. L. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door 

Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

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

6095 538 

24-06-1823   

Talkama Burgh  de Jan R. te Donkerbroek ,  gewezen taxateur van turf hij wordt benoemd als  Ontvanger der belastingen 

aldaar jaar 1823 (4) 

6840 36-A  
blz. 14 

22-04-1824 

Tallema R. Kleermaker 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) 



6252 1218, 4-5 

12-12-1814 

Talma ….?  Ontvangen in vermindering op het addtioneel van de verponding van 1809, 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) 

6252 1193-14 
29-11-1814 

Talma ….? Ontvanger der beschreven middelen enz. ,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit 
het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36) 

8210  958/2 211,6 

17-09-1839 

Talma A. S. te Dokkum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

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

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Talma Anitius Sijbrandus, 305 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) 

8356 324-18,2 

03-04-1841 

Talma Aretius Sijbrandus hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de 

Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de Regtbank 
en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6 

kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8) 

8197 687-17_2 

06-07-1839 

Talma Aritius Sijbrandus vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van 

Leeuwarden  met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6) 

8374 693/1 - 4 

15-07-1841 

Talma Aritius Sybrandus te Dokkum, Een bekeuring wegens niet in behoorlijke staat hebben van eene  enz. enz. tevens 7 

kolommen met diverse gegevens,  jaar 1841 (4) 

8380 823-9 

20-08-1841 

Talma de R. L. Te Oosterwolde Betreft een schadevergoeding voor de Ontvangers, Meters en Taxateurs van Turf met het 

vergoede bedrag erbij jaar 1841 (3) 

6034 398 

30-05-1818 

Talma de S. Q. F. 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) 

6252 1176-6 
06-12-1814 

Talma Fruitier de 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) 

6257 410-7 

28-04-1815 

Talma Heine, 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 410-3 

28-04-1815 

Talma Hessel M. 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) 

6034 389 
26-05-1818 

Talma J. H. Administrerende gecommiteerde van de Aengwirden Polder te Dokkum enz. Enz. Jaar 1818 (1) 

6626 565 is voor 

562 
21-04-1814 

Talma J. N. (Jacobus Nicolaas) ---- Assen van J. Schout van de Gemeente Arum schrijft en ondertekend een brief aan de Heer 

Commissaris Generaal van Vriesland dat de Heer Talma J. N. (Jacobus Nicolaas) oud Maire der Gemeente Ee zeggende te 
Dockum te wonen en de Schout wenst het request van Talma stuk voor stuk na te gaan en op te antwoorden en dat dan ook 

uitgebreid doet en wel 14 punten (vragen) uitgebreid beantwoord, enz. jaar 1814 (11) 

6622 2076 

15-12-1813 

Talma J. N. (Jacobus Nicolaas) ----Meindersma E.W. en Assen van J.  Maire en adjudant Maire van de gemeente Ee 

schrijven en ondertekenen een brief met als onderwerp: dat tijdens de ongelukkige omstandigheden Talma J. N. (Jacobus 
Nicolaas) hij heeft verzocht op 7 maart 1812 van zijn post als Maire van de gemeente Ee te worden ontslagen  enz. en beide 

eerstgenoemde die pst(en) aanvaarden enz. jaar 1813 (3) 

6624 156 
31-01-1814 

Talma J. N. (Jacobus Nicolaas) Oud Maire der gemeente Ee wonende te Dockum geeft met den meeste eerbied te kennen 
dathij voor hrt grootste deel van het jaar met zijn gezin in Dockum heeft gewoond en daar zijn pesoneele belasting heeft 

betaald en dat hij slechts in het zomerseizoen in de gemeent Ee zijn verblijf houd enz. de brief is ondertekend door zijn 

advocaat Fontein F. jaar 1814 (4) 

6262 944 
30-09-1815 

Talma J. N. Beugel Antje Christoffels  weduwe van Vries de Jelle Baukes , Winkelierster  wonenende aan de Schrans onder 
Huizumeen Misive ten geleide van een request berffende  verzoekende betaling door voorvermelde van 63 guldens  

kostpenningen voor enen Willems Volkert te Engwierum  en voor welke som de heer Talma J. N.  hier tot borg gesteld is  

enz. jaar 1815 (4) 

6253 38 

07-01-1815 

Talma J. N. hij is samen met anderen nog steeds ongenegen om het verschuldigde Armengeld  te Engwierum over 1811 te 

betalen enz. jaar 1815 (1) 

6070 424-29      25-

05-1821 

Talma J. N. 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 

Talma J. N. 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 

Talma J. N. 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) 

6065 
 

886 
15-12-1820 

Talma J. N.----- Talma P. (Pibo) Predikant van Augsbuur die wegens krankzinnigheid uit zijn ambt is gezet wil nu weer : een 
handgeschreven brief met handtekening  verzoekt om weer  predikant te mogen worden omdat hij “ beter” is  en dat zijn 

vader Talma J. N.  enz. enz. een hele beschrijving van de gang van zaken over het hoe en wat van zijn opname enz. enz.  ook 

ziet hij in Augsbuur spoken verklaart hij en hij zal zich dan maar verhuren in Holland als hoveniersknecht enz.  echt een mooi 
maar ook een treurig verhaal. Jaar 1820 (9)   

6034 398 

30-05-1818 

Talma J. N. te Ee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

6254 183 

20-02-1815 

Talma J. R. ontvangt betaling wegens huur van het Exercitieveld voor de Compagnie te Birdaard en wegens enz, Staat in een 

document Specifique Opgave der uit het fonds der onvoorziene uitgaven dezer gemeente Rinsumageest dienst 1814 gedane 

betalingen enz., jaar 1815 (2) 



6271 574-7 

06-07-1816 

Talma Jac’s Joh´s, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 

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

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

6047 379 
03-06-1819 

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

6254 174 

22-02-1815 

Talma Jacobus Nicolaas  te Dockum  ,  Dat hij over de jaren 1809 en 1810 en in voorige jaren in den Personeele Omslag ter 

bestrijding van het onderhoud der Armen en Kerkgebouw te Engwierum enz. enz. jaar 1815 (3) 

6255 264 
13-03-1815 

Talma Jacobus Nicolaas een request tot bekoming van vrijstelling van betaling  in de personele aanslag te aalsum omdat hij 
ten tijde enz. te Dockum was enz; . dit is het antwoord enz. jaar 1815 (3) 

6622 2125 

00-12-1813 

Talma Jacobus Nicolaas hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied 

te kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. 

in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden 
van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije 

Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4) 

6258 569 
05-06-1815 

Talma Jacobus Nicolaas te Dockum woonachtig in een door hem geschreven en getekende brief vermeld hij dat zijn redenen 
van bezwaar bestaan uit  dat zijn zomerverbijf in 1811 te Engwierum heeft gehad maar dat alles was verhuurd en het vorige 

woonhuis reeds in 1810 is afgebrand enz. enz. jaar 1815 (3) 

6051 735 
11-10-1819 

Talma Jacobus Nicolaas 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 Vriesland  

jaar 1819 (4) 

6257 479 

22-05-1815 

Talma Jacobus Nicolaas, nog steeds ongenoegen zijnde  om zijn verschuldigd Armgeld van 1811 te Engwierum te voldoen, 

ondanks dat de Gouveneur de vrijstelling van de hand heeft gewezen maar hij daar niet mee accoord gat en dat hij enz. enz. 
Jaar 1815 )1) 

8374 695/10 

15-07-1841 

Talma Jan Linzes ----- Talsma Johannes Sikkes Onderwerp; een vernieuwd zakboekje en verlofpas Militie wordt in genoemd, 

Talma Jan Linzes  enz. jaar 1841 (2) 

9181 1645 
03-09-1915 

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

6390 19 

08-12-1814 

Talma L. P. 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) 

6830 3-A 

15-01-1824 

Talma Lamberta---- Talma Sape staat vermeld in een document ondertekend door de Minister van Staat belast met de 

Generale Directie der Ontvangsten en op zijn rekest samen met Talma Lamberta Huisvrouw van Edzardt Tjarda van 
Starkenborg Stachouwer, in de Provincie Groningen betreffende de nalatenschap van Talma P. (Pibo) in leven Predikant enz. 

jaar 1824 (4) 

6257 410-6 
28-04-1815 

Talma Linze, 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3 

17-07-1839 

Talma O. H. te Nijkerk 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) 

6067 
 

113 
05-02-1821 

Talma P. (Pibo) gewezen Predikant te Augsbuur zijn verzoek om om herstel in die bediening uit welke hij uit hooft van 
ongeschiktheid is ontslagen geworden enz. zijn verzoek zal in gunstige overweging worden genomen enz. jaar 1821 (2) 

6066 

 

26 

11-01-1821 

Talma P. (Pibo) Predikant te  Augsbuurt en Kollumerzwaag, na onderzoek en ondervraging van verschillende personen 

zouden deze het  niet onaangenaam zouden vinden dat hij weder in zijn functie zou worden hesteld,  jaar 1823 (3) 

6082 515B 
28-05-1822 

Talma P. (Pibo) Predikant te Augsbuur is beroepen te Oudega, Idsega en Sandfirden enz. jaar 1822 (1) 

6061 579 

18-08-1820 

Talma P. (Pibo) Predikant te Augusbuur en Collumerzwaag, Er wordt een onderzoek gevraagd naar zijn omstandigheden, hij 

zwerft o.a. dagelijks van dorp tot dorp en door zijn buitensporigheden  de bespottingen van kinderen enz. enz.  enz. jaar 1820 
(5) 

6065 

 

886 

15-12-1820 

Talma P. (Pibo) Predikant van Augsbuur die wegens krankzinnigheid uit zijn ambt is gezet wil nu weer : een handgeschreven 

brief met handtekening  verzoekt om weer  predikant te mogen worden omdat hij “ beter” is  en dat zijn vader Talma J. N.  

enz. enz. een hele beschrijving van de gang van zaken over het hoe en wat van zijn opname enz. enz.  ook ziet hij in 
Augsbuur spoken verklaart hij en hij zal zich dan maar verhuren in Holland als hoveniersknecht enz.  echt een mooi maar ook 

een treurig verhaal. Jaar 1820 (9)   

6063 748 

24-10-1820 

Talma P. (Pibo) Predikant van de Hervormden te Augsbuur en Kollumerzwaag is door gekrenktheid in zijn verstandelijke 

vermogen  gehaal en al buiten staat om een dienst te leiden  enz.  jaar 1820 (1) 

6061 589 

26 -08-1820 

Talma P. (Pibo) Predikant, het classicaal bestuur van Dokkum der Hervormden Godsdienst berigt dat de toestand van  

genoemde Predikant en dat deszelve in geene delen in in staat bevonden kan worden om deze post te vervullen en dat hij in 

financieele problemen is maar dat zijn vder in vrij goede financieele omstandigheden leeft enz. jaar 1820 (1) 

6830 3-A 

15-01-1824 

Talma P. (Pibo)---- Talma Sape staat vermeld in een document ondertekend door de Minister van Staat belast met de 

Generale Directie der Ontvangsten en op zijn rekest samen met Talma Lamberta Huisvrouw van Edzardt Tjarda van 

Starkenborg Stachouwer, in de Provincie Groningen betreffende de nalatenschap van Talma P. (Pibo) in leven Predikant enz. 
jaar 1824 (4) 

6068 

 

224 

21-03-1821 

Talma P. (Pibo)----Bakker J. (Jan) een request aan de Koning van hem en Foekens H. F. T. ( Herman Fredrik Theodoor) te 

Gongrijp en Broek, Wassenbergh A. (Arnoldus) te Veenwouden en Schingen, Slomp  L. W. (Luchien Willems) te 
Surhuisterveen, Snethlage J. W. (Jan Willem) te Augustinusga en Zuiderhuizum ,  Campen J. (Johannes) te Gerkesklooster , 

Damsté  J. S. (Jan Sinninghe) te Burum en Munnikezijl, allen predikanten enz. dat Talma P. (Pibo) van zijne dienst ontslagen  

maar hij mag wat hen betreft weer wegens zijn genezing van krankzinnigheid als predikant aan de slag te Augsbuur enz. jaar 
1821 (4) 

6069 

 

322 

20-04-1821 

Talma R.---- Bakker J. (Jan) Predikant  doet een verzoek in naam van alle Predikanten onder de ring van Kollum dat  Talma 

P. (Pibo) in zijn bediening  als Predikant te Augsbuur en Kollumerzwaag enz. enz. jaar 1821 (1)  



8386 948/12 

24-09-1841 

Talma R. L. Hij staat in een document met een staat aanwijzende het bedrag der kwitantien van door de ontvanger genoten 

beloning voor de perceptie van het Veefonds over 1844 enz. enz. jaar 1841 ( 2) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3-v 
17-07-1839 

Talma S. J. te Birdaard 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) 

6868 21-02-1825 

31-A 

Talma Sape Gerbens---- Ozinga Johannes Sjoerds zetter in het district van ontvang Beetgum en Veeman Sjoerd Lijbes zetter 

in het ontvang van deinum  beide in het verlopen jaar overleden daarom worden voorgedragen Meulen van der Auke Bouwes 

en Andringa Andries Klazes beide te Menaldum wonende, en Talma Sape Gerbens te Marssum wonende en Hogt van der 
Marten Annes te Deinum enz. jaar 1825 (3) 

6830 3-A 

15-01-1824 

Talma Sape staat vermeld in een document ondertekend door de Minister van Staat belast met de Generale Directie der 

Ontvangsten en op zijn rekest samen met Talma Lamberta Huisvrouw van Edzardt Tjarda van Starkenborg Stachouwer, in de 
Provincie Groningen betreffende de nalatenschap van Talma P. (Pibo) in leven Predikant enz. jaar 1824 (4) 

9181 1413 

06-08-1915 

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

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

8375 708-5_26b 
20-07-1841 

Talma te Engwierum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) 
Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van 

de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 

maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Talma Wijger, 37 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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 4v 

14-08-1839 

Talma Willem Jans 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) 

8381 841/10-E 

26-08-1841 

Talma Ysaak S. , 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) 

8296   837/7 

21-08-1840 

Talma, 16 eigenaren van panden in Dokkum  (lijst van zodanige personen die hun huis te laag in huurwaarde hebben 

aangegeven .Familienamen zijn: (Fochteloo, Beekkerk, Slooten, Steenwijk, Andree, Helder, van der Weide, Talma, Faber, 
van der Weide, Gratama, Klaver, Vries en Posthuma) , jaar 1840 

6719 9 

00-00-1823 

Talma, Pieter W. te Follega, Staat van het gestorven Rundvee welke met huid en haar is begraven in het jaar 1823  (2) 

9187 735 
07-06-1918 

Talman Gerben, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

9187 890 
04-07-1918 

Talman Hendrik, 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) 

6868 21-02-1825 

8-A 

Talman J. D. ,Brander,  kantoor te Oldeboorn Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo 

van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11 

6833 14-A, 11 
12-02-1824 

Talman J. D. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen 
en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de 

huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 

(4) dossier (13) 

6830 11-A_2 

17-01-1824 

Talman Jan D.  te Oldeboorn een aangegane transactie teneinde te voorkomen de gevolgen van een door de Commisen Jungst 

en Vohelzang aldaar opgemaakt proces verbaal van bekeuring wegens een ten onregte aangegeven belasting voor dienstbodes 

jaar 1824 (3) 

6852 19-A 
30-08-1824 

Talman Jan Douwes, Brander te Oldeboorn 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) 

6383 64 
02-04-1814 

Talman Jan te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden 
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 

arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26 

8280 517-11,  

34-35, 39 
19-05-1840 

Talman Wiebe de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel 

Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der 
kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens 

de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Boornbergum in het Arrondissement Heerenveen 

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

9184 447 

10-04-1917 

Talsma  Pieter * Warga wonende te Hoogeveen Staat van voordracht met  persoonsgegevens  voor Veldwachter  te 

Schoterland, jaar 1917  (4) 

6382 36 

28-03-1814 

Talsma (Tolsma?) Klaassen  wonende geweest te Witmarsum die over zekere Wassenaar Jolte Jacobs wiens moeder te 

Harlingen is wonende in den dienst bij mijn bataillon ongelukkig is komen te overlijden enz. jaar 1814 (1) 

8308 1070-8 

732-754 

28-10-1840 

Talsma A. R. te Welsrijp staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

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

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

8210 966/7 en 

881/14,9>> 
27-08-1839 

Talsma A. R. 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) 

6019 81 blz.  

47 t-m 51 
05-02-1817 

Talsma Aafje Seyes----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) 

8225  1245-8a  
21-30 

07-12-1839 

Talsma Antje Sents, 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Ferwerde-      

         radeel 

Talsma B. D. te Ferwerd 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) 

9183 1827/6 

00-12-1916 

Talsma Bernardus Drogist te Heerenveen, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel  jaar 1916 (4) 

9187 1909-6 
31-12-1918 

Talsma Bernardus, Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met  zijn leden waarop geboorte 
woonplaats beroep enz, jaar 1918 (4) 

9185 1751/5 

01-01-1917 

Talsma Bernardus, met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Schoterland   jaar 1917 (4) 

9182 285/25 
07-02-1916 

Talsma Dirk Beetgum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

6255 208 

01-03-1815 

Talsma Dirk H. Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, De 

Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst 

geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in 
een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  jaar 1815 (4) 

8374 694/8 

15-07-1841 

Talsma Ebele Eizes wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te 

Leeuwarden genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem,   jaar 1841 (7) 

5673 
 

13 
05-02-1900 

Talsma Ebele van Smids ----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 (1) 

9412 90 

13-02-1822 

Talsma Eelke Sytses Hijum Veldwachter  Oud 51 jaar,  jaar 1822 

6632 1276  

2e blz. van 
kolommen 

14-10-1814 

Talsma Eelke Sytses, 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) 

6250 968 
14-10-1814 

Talsma Gerben J. , Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt 
vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  

(2) (gehele dossier 8 ) 

6632 1276  
1e blz. van 

kolommen 

14-10-1814 

Talsma Gerben, 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) 

6631 1066-17 
02-09-1814 

Talsma H. F. 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) 

8280  517-11, 50 

19-05-1840 

Talsma H. T. de weduwe te Wommels wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw 

Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters 
der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid 

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

1000 namen (69) 

6255 208 
01-03-1815 

Talsma Hartmand Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, 
De Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst 

geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in 

een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  jaar 1815 (4) 

6626 560 

23-04-1814 

Talsma Henne Sytzes---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief (Request) aan de Heeren Commissarissen 

Generaal van Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de jaren 1808 enz. dat de gedaagden zouden 

worden gecondenneerd om Eeltjes Jan† 21-01-1809  en Gerbens Doetjen (Echtelieden) behoren volgens de eisers van 
Niawier enz. verder aanwezig een aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier is geboren verder dat Idzes Jan Armvoogd te 

Niawier is  en Klazes Jan Fiscaal,   en dat Jan en Doetje te Metslawier meer dan 5 jaar hebben ingewoond, tevens notarieele 

stukken van de Notaris Klaasesz Jan residerende te Dockum dat de na te noemen getuigen Wijtsma Tjomme Tjerks  te 
Niawieran beroep Gardenier te Niawier, Herberg van der Jan Sakes Kastelein te Niawier, Braaksma.Jan Lubberts Gardenier 

beide te Niawier verklaren en ondertekenen en Wiersma Jilles Symon Veldwachter en Armvoogd verklaard dat hij een kamer 

heeft gehuurd van 1806-1807 bij Gerbens Neeltje (ondertekend als Nellij) weduwe van Thijssens Willem te Niawier teneinde 
de 2 eerstgenoemden daar zouden wonen enz. Dat de mede Armvoogd Bartels Willem, Huisman van beroep te Niawier 

verklaren en ondertekenen enz.  en Talsma Henne Sytzes van beroep Schoolmeester te Niawier en Woude van der Jan Sijpts, 

Rentenier te Niawier welke verklaard dat de begravenis van Schilt Johannes overleden te Niawier verklaren en ondertekenen 
enz.  ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe Zaken voor den Hove van Vriesland den 16e van de Bloeimaand 1809 ter 

Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin genoemd de heer Joha A. eerste Deurwaarder enz. jaar 1814 (43) 

8375 708-5_11 
20-07-1841 

Talsma J. D. te Wanswerd 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) 



8361 412-17 

28-04-1841 

Talsma Jacob Eelkes Onderwijzer te Lichtaard zijn akte van Algemeene toelating als onderwijzer wordt ingetrokken, ook een 

door hem ondertekende brief van den 28e maart 1841 enz. jaar 1841 (7) 

9182 24 

06-01-1916 

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

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

6000 578-b 
17-06-1815 

Talsma Jeltje Dooyes, Komt voor op een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis Op de Noorderpoort  zitten 
te Sneek jaar 1815 (2) 

8350 184-24 

23-02-1841 

Talsma Johannes ---- Talsma Sikke Johannes van beroep koopman wonende te Birdaard verzoekt dat zijn zoon Talsma 

Johannes Sikkes in de maand julij a.s. moet in dienst treden maar i.v. met zijn vier zonen met name Talsma Karel 24 jaar, 
Johannes oud 22 jaar , Thijs 19 jaar, Pieter 13 jaar en dat Karel in 1835 reeds is opgeloot enz. jaar 1841 (6) 

8374 695/10 

15-07-1841 

Talsma Johannes Sikkes Onderwerp; een vernieuwd zakboekje en verlofpas Militie wordt in genoemd, Talma Jan Linzes  

enz. jaar 1841 (2) 

8350 184-24 
23-02-1841 

Talsma Johannes Sikkes---- Talsma Sikke Johannes van beroep koopman wonende te Birdaard verzoekt dat zijn zoon Talsma 
Johannes Sikkes in de maand julij a.s. moet in dienst treden maar i.v. met zijn vier zonen met name Talsma Karel 24 jaar, 

Johannes oud 22 jaar , Thijs 19 jaar, Pieter 13 jaar en dat Karel in 1835 reeds is opgeloot enz. jaar 1841 (6) 

8350 184-24 
23-02-1841 

Talsma Karel---- Talsma Sikke Johannes van beroep koopman wonende te Birdaard verzoekt dat zijn zoon Talsma Johannes 
Sikkes in de maand julij a.s. moet in dienst treden maar i.v. met zijn vier zonen met name Talsma Karel 24 jaar, Johannes oud 

22 jaar , Thijs 19 jaar, Pieter 13 jaar en dat Karel in 1835 reeds is opgeloot enz. jaar 1841 (6) 

6382 38 

28-03-1814 

Talsma Klaas Sjoerds, een door hem ondertekende brief dat hij helaas geen gelden meer aan Wassenaar Jolle Jacobs zijn 

moeder kan betalen enz. ook tekend een Jong de R. jaar 1814 (1) 

9180 264 

06-02-1915 

Talsma Klaas,  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) 

8210 966/7- 881/ 14, 

13>> 
27-08-1839 

Talsma L. P.. te Warrega (Warga) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

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

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

8199 729/5, 290 
Bladz. 16-v 

17-07-1839 

Talsma O. H. te Nijkerk 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Oostdonge- 

          radeel 

Talsma O. te Niawier 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) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Talsma O. te Niawier 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Talsma Ouwe 19 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) 

8308 1070-8 

665-708 

28-10-1840 

Talsma P. G. te Cubaard (Kubaard) 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, 9 

27-08-1839 

Talsma P. G. te Cubaard 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) 

8211 988-3, 5 
Bladzijde 5 

26-09-1839 

Talsma P. te Almenum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1836 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

9184 427 
05-04-1917 

Talsma P. te Hoogeveen wonende----Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer, jaar 1917 
(2) 

9180 642 

07-04-1915 

Talsma Pier Jans, 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) 

9184 447 

10-04-1917 

Talsma Pieter Hoogeveen Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland, jaar 1917  (1) 

8350 184-24 

23-02-1841 

Talsma Pieter---- Talsma Sikke Johannes van beroep koopman wonende te Birdaard verzoekt dat zijn zoon Talsma Johannes 

Sikkes in de maand julij a.s. moet in dienst treden maar i.v. met zijn vier zonen met name Talsma Karel 24 jaar, Johannes oud 

22 jaar , Thijs 19 jaar, Pieter 13 jaar en dat Karel in 1835 reeds is opgeloot enz. jaar 1841 (6) 

6631 1066-17 

02-09-1814 

Talsma R. 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) 

6070 424-29      25-
05-1821 

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6060 480 

06-07-1820 

Talsma R. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 

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

6034 398 

30-05-1818 

Talsma R. J. te Ternaard hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 



9180 264 

06-02-1915 

Talsma Reinder,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9182 284 

09-02-1916 

Talsma Reinder,  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) 

6265 19 
05-01-1816 

Talsma Rindert Jans---- Rintjema Binne Tjerks  , Huisman te Bornwird , hij schrijft en ondertekend een brief aan de 
Gouveneur van Vriesland met als onderwer: dat  hij tot Mei 1814 te Raard heeft gewoond  en dat hij daar zijn belasting heeft 

betaald en  dat hij nu een dubbele aanslag heeft omdat hij te Bornwird ook moet betalen en hij de Zathe en Landen huurde 

van wijlen Gerroltsma Simon tot dien tijd door Talsma Rindert Jans bemeierd  enz. enz. jaar 1816 (1) 

6082 453 

03-05-1822 

Talsma Rindert Jans, 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) 

9187 1341 
06-09-1918 

Talsma Sake, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

(5) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 12-v 

17-07-1839 

Talsma Sikke Johan te Birdaard 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) 

8350 184-24 
23-02-1841 

Talsma Sikke Johannes van beroep koopman wonende te Birdaard verzoekt dat zijn zoon Talsma Johannes Sikkes in de 
maand julij a.s. moet in dienst treden maar i.v. met zijn vier zonen met name Talsma Karel 24 jaar, Johannes oud 22 jaar , 

Thijs 19 jaar, Pieter 13 jaar en dat Karel in 1835 reeds is opgeloot enz. jaar 1841 (6) 

9181  2110 

08-12-1915 

Talsma Sybren,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6845 9-A 

21-06-1824 

Talsma Sytze solliciteerd naar de functie van schoolonderwijzer te Wolsum. En zijn aanstelling jaar 1824n (3) 

9182 243 

01-02-1916 

Talsma Sytze te Wijk bij Duurstede hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te 

Schoterland met woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6) 

9182 630 

05-04-1916 

Talsma Sytze te Wijk bij Duurstede, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  

Gemeenteveldwachter in Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3) 

8350 184-24 

23-02-1841 

Talsma Thijs---- Talsma Sikke Johannes van beroep koopman wonende te Birdaard verzoekt dat zijn zoon Talsma Johannes 

Sikkes in de maand julij a.s. moet in dienst treden maar i.v. met zijn vier zonen met name Talsma Karel 24 jaar, Johannes oud 
22 jaar , Thijs 19 jaar, Pieter 13 jaar en dat Karel in 1835 reeds is opgeloot enz. jaar 1841 (6) 

9185 1312 

05-10-1917 

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

Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 
(5) 

6646 945 

12-12-1815 

Talsma Ubbe H. ---- Molen van der Reinder Sjoerds,  Beslaglegging door de Deurwaarder Executant te Sneek Gorcum van 

C.  van de belasting bij Reinder van der Molen, en dat op den 14e november 1815 ten nademiddag 4 uren voor het huis der 

Gemeente IJlst te zullen verkopen enige meubelen van eerstgenoemde enz. ter voldoening van de niet voldoening van de 
quotisatie van het Predikants Tractement enz. ook wordt de Deurwaarder Executant  Bouma Jan Ruurds genoemd die ter 

plaatse wilde protesteren , maar de bewaarder Molen van der Reinder heeft zijn post hernomen na het protest, verder 
genoemd Bokma Auke Watzes en Spuijring  Sijbren J., Draaysma Ype als getuigen, ook een brief aan Talsma Ubbe dat hij 

ontslagen is als bewaarder enz. Jaar 1815 (9) 

6092 248 

24-03-1823 

Talsma Wopke Ruiders te Leeuwarden hij wordt als deskundige benoemd als taxateur voor te verhuren gronden enz. jaar 

1823 (1) 

5673 

 

109,1-8+16 

05-02-1900 

Talstra A. R. te Smidshuis onder RinsumageestOnderneming 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. tevens een handgeschreven en getekend briefje dat zijn 
voorletter anders geschreven moet worden enz.   jaar 1900 (12) 

5673 

 

22 

11-01-1900 

Talstra E. R. te Smidshuis onder Rinsumageest , een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Onderneming IV“tot 

het Varen en Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (2) 

5666  5 
19-11-1903 

Talstra Ebele  [1] Ondernemers van eener Stoombootdienst gaan met hun schroefstoomboot de “Fortuna” ingericht voor 
vervoer van 50 passagiers, goederen en vee ingaande 20 November 1903 van Dragten naar Leeuwarden en van Dragten naar 

Sneek zullen afvaren met vermelding tussenstops, met een aanplakbiljet Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 

1903 (4) 

5666  5 
19-11-1903 

Talstra Ebele [2] Ondernemer van eener Stoombootdienst gaan met hun schroefstoomboot de “Onderneming IV” ingericht 
voor vervoer van 14 passagiers,  ingaande 16 November 1903 van Dokkum naar Kollum   zal afvaren  , met een aanplakbiljet 

Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers, het Hoofdkantoor is gevestigd ten huize van Schaafsma J. aan de Vleeschmarkt 

te Dokkum enz. jaar 1903 (4) 

5666 5 

19-11-1903 

Talstra Ebele Smidshuis onder Rinsumageest Schip de Onderneming IV, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1903 

6036 564 

31-07-1818 

Tambieser J. H. Deurwaarder te Harlingen  door de directeur der belastingen is ontdekt geworden dat hij gehandeld heeft  

tegen alles wat strijdig is met de wetten enz. enz. jaar 1818 (4) 

6252 1193-35 

29-11-1814 

Tamboer D. zijn rekening wordt betaald wegens Tractement als Executeur enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende 

Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36) 

5983 61-C 

25-01-1814 

Tamboer Klaas Gerbens en Vlink Toussaint Everts betreft een betrekking als Politie dienaar , en hun bewapening , en een 

nota van kosten van hen betreffende; gearresteerd en getransporteerd Schaarstra Tjebbe Roelofs te Sint Nicolaasga en 
getransporteerd naar Sneek, Kampen van Sytze Hermanus getransporteerd  van Sneek naar Leeuwarden enz. jaar 1814 (7) 

6005 933 

27-11-1815 

Tamboer Klaas Gerbens te Sneek Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie 

Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 (11) 

 6864 14-A  

11-01-1825 

Tamboer Klaas Gerbens te Sneek, 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 

Tamboer Klaas Gerbens, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met 

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

6243 191-9 

06-03-1814 

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

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



Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de 

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

6864 26/1-C, 59  

07-01-1825 

Tamboerin Jan 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) 

6271 574-3-B 
06-07-1816 

Tamboeser Bote, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve 

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

6844 17-A 
02-06-1824 

Tamboeser Jan, bediende ten kantore van de Ontvanger te Leeuwarden  Onderwerp. In verzekerde bewaring genomen en 
getransporteerd naar Leeuwarden onderwerp. Kwade Trouw, Snode valsheid en Ontvreemding van Rijkspenningen. Jaar 

1824 (12) 

5993 938 

21-11-1814 

Tamboezer Bote---- Meindersma E. W. Adjunct Schout, Siebesma B. S., Kooistra Johannes Pieters, Meindersma M. L. 

betreft ene klacht voor Tamboezer Bote Bakker te EE, betreft verzegeling van zijn ovens,  tegen de 2e commies Nijman te 
Dokkum en zijn commies Bonga, en Mulier controleur, tevens een handgeschreven brief ondertekend door Meindersma E. 

W.  Adjunct Schout, Siebesma B. S., Kooistra Johannes Pieters, Meindersma M. L.   jaar 1814 (6) 

6038 677 
14-09-1818 

Tamboezer H. (Deurwaarder) zijner post ontslagen zijn en  de ontvanger zou gaarne wensen dat Bolhuis Reinder te Harlingen  
deze post zal vervullen jaar 1818 (1) 

6000 533 

03-06-1815 

Tamboezer H. Commies der 3e  klasse te Harlingen heeft om ontslag verzocht op zijn verzoek wordt positief geantwoord en 

in zijn plaats benoemd Loon van Bernardus wonende te Schiedam op een tractement van drie honderd guldens s’jaars enz. 
jaar 1815 (2) 

6037 637 

28-08-1818 

Tamboezer H. in een handgeschreven brief met zijn handtekening ;  Onderwerp een verzoek tot inzage van patent op 4 juli op 

de Harlinger Kermis waar hij als deurwaarder bij de belastingen, bij de Paarde rijders een controle hield en vermoede dat er 

meer plaatsen waren dan het patent vermelde, hij kreeg voor zijn gezin 6 kaartjes enz. het gaat over een beschuldiging enz. 
enz. jaar 1818 (3) 

6388 26 

05-10-1814 

Tamboezer Hermanus, 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) 

6383 95     
23-04-1814 

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

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

6390 38 
20-09-1814 

Tammanga Jan IJtszens 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) 

6395 457 

13-05-1815 

Tammenga IJede IJ.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) 

6038 650 
02-09-1818 

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

Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, 

gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3) 

6044 149 

08-03-1819 

Tammens Eilke Geerts, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  

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

(4) 

6262 978-3 
13-10-1815 

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

vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4) 

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

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

6258 627-13 

21-06-1815 

Tammes Dirk 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) 

6251 1092 

09-11-1814 

Tammes Dirk, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  

der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 
(4) dossier 16) 

8201 785/9, 3 

07-05-1839 

Tammes E. Kapitein is met zijn schip de Jan Isaak  komende van Amsterdam vanuit Ameland op 29 April vertrokken naar 

Bremen  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) 

6091 146, 14-15 

14-02-1823 

Tammes Hendrik te Groningen van beroep Schipper hij heeft geborgen goederen van een onbekend vergane schip en  wordt 

vermeld in een document Staat van Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welke gedurende de jare 1822 in de Stad 

Stavoren hebben plaatsgehad met vermelding van de geborgen goederen, jaar 1823 (2) 

6089 1164 
13-12-1822 

Tammes Hendrik wonende te Groningen Schipper hij heeft op 7 december j.l. een partij goederen in zee gevonden in dit 
document wordt vermeld wat, jaar 1822 

8204 829/20, 264 

Blz. 4v 
14-08-1839 

Tammes Jjibbe 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) 

6257 410-9 

28-04-1815 

Tammes Symen 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) 

6681 476 

00-00-1818 

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

1818 (4)  



6840 36-A  

blz. 19 

22-04-1824 

Tamming D. Y. Tapper 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) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Tamminga ….? te Jellum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

8211 988-3, 4 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Tamminga ….? te Jellum 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) 

8280 526-1, 4 

22-05-1840 

Tamminga D. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Baarderadeel 

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

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

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

8386 949/6-4 Tamminga D. Y. , wonende in de  Gemeente Baarderadeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een 
document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn 

woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de 

hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5) 

8386 949/6-4 

25-09-1841 

Tamminga D. Y. te Jellum Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder 

als de ontvanger jaar 1841 (2) 

9187 1475 

05-10-1918 

Tamminga Douwe, 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) 

6626 487  blz. 8 

07-04-1814 

Tamminga Frans Tevis 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) 

6276 1102-18 

18-12-1816 

Tamminga Hette D. de weduwe, Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija 

opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande 

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

9183 922 

06-06-1916 

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

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

9188 570 
15-05-1919 

Tamminga J. Den Haag Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel) , jaar 1919 (4) 

9187 908 

06-07-1918 

Tamminga Jogchum  Den HaagSolliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland(1)  

9183 922 

06-06-1916 

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

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

9187 1644 

06-11-1918 

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

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

6633 1359 

03-11-1814 

Tamminga Schelte---- Boersma H. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en geeft eerbiedig te kennen als 

en namens de Armvoogden der Stad Dockum dat bij besluit van de Koning enz. verder Tamminga Schelte is met zijn vrouw 

te Anjum Vergaard en heeft aldaar enige tijd onderstand genoten in 1808 met de woon na Dockum heeft hij van tijd tot tijd 
enz. Loodsma Theunis Johanis en Zijlstra Trijntje Sijdzes geboren te Anjum hebben 6 jaar te Dockum gewoond en 

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

9183 922 

06-06-1916 

Tamminga Simon, 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) 

9187 1475 

05-10-1918 

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

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

(5) 

6100 1215-2v 

29-11-1823 

Tamminga Sipke Hettes hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Blija  enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier 

alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

6057 279 

19-04-1820 

Tamminga Ysaak Schoolonderwijzer te Kollum, maar hij vertekt daar enz. jaar 1820 (1) 

6278 195-4 
20-02-1817 

Tamminga Ysak, Onderwijzer der Jeugd te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van 
Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente 

Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in 

opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 1-v 

17-07-1839 

Tammonga D. S. te Stiens 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) 

8210  958/2 211 

Bladz. 5>> 

17-09-1839 

Tamsma A. E. te Lioessens 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, 2 
06-11-1839 

Tamsma Arjen E. 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) 



8359 377/28, 5 

19-04-1841 

Tamsma Arjen Ernstes 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 

Tamsma Arjen Ernstes 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) 

6422 489 
20-10-1817 

Tamsma Arjen Pieters---- Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij opzend een Nominative staat van de nationale militie met 2 personen die 

zich niet hebben doen inschrijven en wel; Kempers Frans * 09-07-1793 Leeuwarden zoon van Kempers Gerrit en Pijlgers 

Tetje en Tamsma Arjen Pieters * 25-07-1786 te Leeuwarden zoon van Tamsma Pieter Arjens en Hijlkes Gerbrigje enz. deze 
staat heeft 12 kolommen met info enz. jaar 1817 (4) 

6422 472 

11-10-1817 

Tamsma Arjen Pieters---- Buijsingh R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zij 2 perzoonen hebben ontdekt welke niet aan hunne verpligtingen van de 
Nationale Militie hebben voldaan met name Kempers Frans * 1793 en Tamsma Arjen Pieters * 1786 enz. jaar 1817 (2) 

6028 810 

13-11-1817 

Tamsma Berber 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) 

6087 948-3 
11-10-1827 

Tamsma Berber staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor 
vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) 

totale dossier (9) 

6838 7-A bijlage2 
Vrouwen  

Huis Justitie 

26-03-1824 

Tamsma Berber, 15 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar 

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

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

6838 7-A bijlage1 

Mannen 

Correctie 
26-03-1824 

Tamsma Harmen P., 10 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: 

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

met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen 
van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) 

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

6838 7-A bijlage2 
Mannen 

Huis Justitie 

26-03-1824 

Tamsma Harmen P., 33 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 948-1 

11-10-1827 

Tamsma Harmen 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) 

6087 948-6 

11-10-1827 

Tamsma Hylke P. 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 bijlage1 

Mannen 

Crimineel 
26-03-1824 

Tamsma Hylke P., 108 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) 

6864 26/1-C, 142  

07-01-1825 

Tamsma Jan te Leeuwarden 10e 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) 

6866 01-02-1825 

9-5-C 

Tamsma Jan van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Kolonel Kommanderende der 10e 

afdeeling te Amsterdam jaar 1825 (1) 

9184 474 

17-04-1917 

Tamsma K. F. Zijn benoeming als zetter der belasting te Dantumadeel, en een handgeschreven brief met zijn handtekening 

waarin hij verklaart deze aan te nemen jaar 1917 (3) 

9184 434 

05-04-1917 

Tamsma Klaas F. te Rinsumageest is benoemd tot zetter in de gemeente Dantumadeel i.p.v. de overl. Bersma J. Jaar 1917 (3) 

6422 489 

20-10-1817 

Tamsma Pieter Arjens---- Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij opzend een Nominative staat van de nationale militie met 2 personen die 
zich niet hebben doen inschrijven en wel; Kempers Frans * 09-07-1793 Leeuwarden zoon van Kempers Gerrit en Pijlgers 

Tetje en Tamsma Arjen Pieters * 25-07-1786 te Leeuwarden zoon van Tamsma Pieter Arjens en Hijlkes Gerbrigje enz. deze 

staat heeft 12 kolommen met info enz. jaar 1817 (4) 

8214  1036/14 

10-10-1839 

Tamsma W. hij zweere getrouwheid aan den Koning en gehoorzaamheid aan de wetten van den staat, alsmede dat ik om te 

bekomen mijne bediening als klerk enz. zal ik dit document ondertekenen  enz. jaar 1839 (4) 

6070 424-29      25-

05-1821 

Tamstra Gerlof 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) 

6830 1-C 

14-01-1824 

Tang de Johannes Pieters Schippersknecht 52 jaar----- Linting Hendrik Jelles Wieldraaijer 46 jaar, Mulder Geert 

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

Drachten wonende welke verklaarden en ondertekenen een akte van bekendheid wel van enen Janze Theunis, 

Schippersknecht te Amsterdam wonende zoon van Teyes, Jan en Pieters, Roeltje enz. Jaar 1824 (5) 

6632 1276  

1e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Tang Johannes Jan, 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) 



3698 B-15, 28-41 

15-02-1832 

Tange Sijtske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der 

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

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

8375 708-5_11a 
20-07-1841 

Tangerman F. 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) 

8379 793-4 

13-08-1841 

Tangerman S.  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) 

6864 18-C 

07-01-1825 

Tanghe Levin Joseph * 16-09-1802 Gent;   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) 

6034 398 
30-05-1818 

Tania  T. B. te Ferwerd 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) 

6284 1119-10 

03-06-1817 

Tania ….? de weduwe ontvangt  f. 600.-.-van de Gemeente Marrum op 25-11-1812 enz. wegens tegoed van het voormalige 

district Ferwerderadeel  jaar 1817 (2) dossier (36) 

6000 589 

21-06-1815 

Tania Frans Rinzes Mr. Timmerman ---- Akker van den Pieter Dirks tapper van beroep wonende in huizing 66 teJelzum de 

Herberg Bontekoe genaamd,  en Tullener Willem Johannes Gardenier van beroep aldaar bij zijn schoonvader inwonende 

geweest verklaren op verzoek van de schout dat de schade welke dor hun is geleden wegens de brand in de nacht van de 20e 
op de  21e mei etc. dan volgt een berekening van de schade , enz. Tania Frans Rinzes Mr. Timmerman, oud 74 jaar en 

Reitsma Jacob Ydes voorheen Timmerman thans rentenier oud 83 jaar dit document wordt ondertekend door de Schout van 

Jelzum de heer Boersma K. J., Tullener Johannes, Beekkerk Haije, Feddes Claas Cornesz., Wageningen van G. enz.  jaar 
1815 (5) 

8211 988/2 

26-09-1839 

Tania Klaas Piers het betreft het verlies door hem ondergaan bij het afbranden van zijn huis met betrekking tot zijne 

meubelen en dat de waarde van dat verlies is bepaald op enz. jaar 1839 (2) 

8375 708-5_6b 
20-07-1841 

Tanja A. J. te Sint Anna Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. 
A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. 

jaar 1841 (6) 

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

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

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

6628 791 
16-06-1814 

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

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

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

(2) 

6645  865 

02-11-1815 

Tanja Arjen Jans---- 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) 

6037 

 

614 

19-08-1818 

Tanja Cornelis Piers,  Hoekstra W. K.  te Dronrijp en  Veen van der M. in Marssum  zij worden benoemd als zetters i.p.v.  

Jong de W. W. en  Horinga A. A.  tevens een staatje van betalingen aan Veen van der M. te Blessum, Kalma Karst Hommes 

te Boxum,   Cuperus Minne Jans te Engelum, Asma Binne te Boxum en Tanja Cornelis Piers te Marssum, tevens een brief 
waarin vermeld de zetters , Ferwerda Hans Willems te Bajum, Wassenaar ArendGerrits te Welsrijp, Westerveld Sjoerd 

Klazes te Dronrijp, Algera Halbe Jurjens,  Hoekstra Wytze Keimpes,  jaar 1818 (3) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6070 424-29      25-

05-1821 

Tanja D. 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Tanja D. D. te Vrouwenparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

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

met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6060 480 
06-07-1820 

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

6082 453 

03-05-1822 

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

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

6070 424-29      25-

05-1821 

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

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

6034 398 

30-05-1818 

Tanja D. P. te Sint Annaparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven 

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

met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

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

1819 (3) 

6060 480 

06-07-1820 

Tanja G. A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 

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



6082 453 

03-05-1822 

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

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

(13) 

6070 424-29      25-
05-1821 

Tanja G. 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) 

6385 142 

06-07-1814 

Tanja Harm Piers te Sint Anna Parochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren 

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

6861 7-A 

10-12-1824 

Tanja Harmen Piers de erven, Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling 

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

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

Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks 

de weduwe,  Tanja Piebe Piers de erven,  Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen 
Piers de erven, Meijersma ….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, 

Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas 

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

8306  1029/1 

16-10-1840 

Tanja J. H. Molenaar te St. Anna Parochie  

6861 7-A 
10-12-1824 

Tanja Jan Durks de weduwe, Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling 
van de grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er 

worden op de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de 

buren, als volgt; Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens 
Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks 

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

Piers de erven, Meijersma ….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, 
Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas 

Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   enz. enz.  jaar 1824 

(10) 

6100  1215-21 

29-11-1823 

Tanja Jarig P. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Vrouwenparochie in 1823 die dat ook in 

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

6628 731 

19-05-1814 

Tanja Jarig Piers---- Jong de R. T. Schout van Vrouwenparochie zegt met overzending van bijgaande deductie van  Andringa 

Johannes Nammens  en Resupsie van Wiglama Atte Klases  en dat het hem bevreemd dat er zoveele personen in zijne 
gemeente gevonden worden enz. ook komt voor Slim Wijbe Ates en Polsma Jan Andles Kerk en Armen voogden van 

Vrouwen Parochie en Siderius Gerrijt Bockes en Tanja Jarig Piers (de laatstgenoemde 4 ondertekenen ook het document) dat 

het hun leed doet om de aanklacht van Johannes Nammens Andringa  jaar 1814 (15) 

6256 320 

20-02-1815 

Tanja Jarig Piers---- Onderwerp: een Quotisatie  opgamaakt bij Tanja Jarig Piers, Molenaar Former Pijters, Lijecklama 

Tjalling Lyckles alle leden van het gemeentebestuur van  Vrouwen Parochie en getekend door de Schout van genoemde 

gemeente  Jong de R. T. ten bedrage van  enz. enz. jaar 1815 (1) 

6078 95-23 

25-01-1822 

Tanja Jarig Piers te Vrouwen Parochie, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in 

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

6380 22 

00-02-1814 

Tanja Jarig Piers van beroep Boer en Vries de Cornelis Jans van beroep Boer,  heden heb ik (de Schout) beide municipale 

raden van mijner gemeente Vrouwenparochie heb ik heden ontboden om mij volstrekt en onpartijdig een opgave te doen of 
zij ook konden stellen dat het paard van Andringa Johannes Nammens in het gepasseerde jaar in een requeste (is aanwezig) 

gesteld door hem getekende,  eenige meerdere waarde had enz. enz. zij schrijven de opgave en ondertekenen deze beide enz. 

jaar 1814 (11) 

6254 161 

15-02-1815 

Tanja Jarig Piers, ---- Molenaar Former Pijtters,  Lijclama Tjalling Lyckles en  Tanja Jarig Piers, Onderwerp: zij worden 

genoemd als leden enz.  ene quotisatie tot vinding van den achterstand der Gemeente Vrouwenparochie enz. voorts tot 

vinding van den achterstand voor  Bloemsma  Binne Jans  Schoolonderwijzer enz.  en tevens Bijlsma Jentje Eeltjes hij wordt 
gelast om als Veldwachter de genoemde leden te inviteren in naam van de Gouveneur de op hun verleende commissen ten 

uitvoer te brengen binnen acht dagen enz. enz.  jaar 1815 (5) 

8364 498/10, 8 

21-05-1841 

Tanja Johannes Hilbrands 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) 

8225  1253-13, 6 

10-12-1839 

Tanja Klaas Jarigs te Het Bildt 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)  

6100  1215-11 
29-11-1823 

Tanja Kornelis Piers , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Deinum en overleden,  zijnde  in 
1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48) 

6078 95-14 

25-01-1822 

Tanja Kornelis Piers te Marssum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Beetgum  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6089 1194 blz. 13     
23-12-1822 

Tanja Kornelis Piers te Marssum 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) 

9190 386 

22-03-1920 

Tanja N. J. Te Peins , zijn benoeming en  een brief met zijn handtekening waarin hij de functir als Zetter bij de belastingen 

aanvaard,  jaar 1920 (3) 

9190 354 

15-03-1920 

Tanja Nanne Jans te Peins zijn benoeming tot Zetter bij de belastingen i.p.v. de heer Lettenga G. B. jaar 1920 (4) 

6861 7-A 

10-12-1824 

Tanja Piebe Piers de erven, Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van 

de grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er 
worden op de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de 

buren, als volgt; Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens 



Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks 

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

Piers de erven, Meijersma ….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, 

Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas 
Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   enz. enz.  jaar 1824 

(10) 

6631 1073 
07-09-1814 

Tanja Piebe Piers---- Schat Reinder Pieters  en Tanja Piebe Piers Huislieden te Sint Anna Parochie in qualitiet als Volmagten  
van de Gezamentlijke  omslagtige eigenaren der Oude Bildlanden  onder het voornoemde dorpe  dat hen nog wegens de 

gemeente omslagen over de jaren 1811/12/13 van den heer Blok K. (Klaas) president Burgemeester te Harlingen als 

administrator van een Zathe en Land en het huis no. 43 behorende voor twee derde aan Keth de Govert en voor een half aan 
de nagelaten kinderen van Blok Aafke  in leven huisvrouw van Dolleman G. M. en een beschrijving van de landen enz. 

ondertekend door Giffen van A. er wordt ook gesproken over het koopcontract van 7 juli 1752 enz. jaar 1814 (6) 

6861 7-A 
10-12-1824 

Tanja Pieter Piers, Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de 
grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er worden 

op de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als 

volgt; Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas 
Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe,  

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

Meijersma ….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus 
Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, 

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

6633 1357 

03-11-1814 

Tanja R. L. en Bosma J. R.  Kerkvoogden van den Dorpe Bozum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  

dat zij met verschuldigde eerbied te kennen geven dat zij in bezit hebben een nhalve zathe en landen onder Bozum op nr. 37 
en dat het geheel groot 54 pondematen is mandelig met Ruurds Joute te Stiens welke Zathe reeds jaren achter een is bewoond 

en in gebruik geweest bij Bootsma Auke Tjietes en Piersma Grietje Dirks echteluiden te Bozum enz. jaar 1814 (2) 

6269 381 
25-04-1816 

Tanja R. L. en Jong de K. G. als ondergetekenden Kerkvoogden van den Dorpe Bozum schrijven aan de Gouverneur van 
Vriesland  dat zij met schuldigen eerbied te kennen eve dat ten gevolge van de verkoop van 1/6, 1/5 en 5/6 van de 

vastigheden eigen geweest aan de kerk van Bozum in de jaren 1796 en 1797 enz. jaar 1816 (2) 

6268 326 

13-04-1816 

Tanja R. L.,  hij tekent mede 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) 

6282 737-11 

07-07-1817 

Tanja Rintje L.,  Boer te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

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

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

6624 220 

01-02-1814 

Tanja Rintje Lieuwes wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout Wijma P. J. van de Gemeente 

Bozum bij zijn afwezigheid enz. en dat Riemersma Douwe Sjoerds wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde 
Gemeente enz.  jaar 1814 (4) 

6081 436 

29-04-1822 

Tanje D. D. ---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen  en het bezwaar van de zetters van St. 

Annaparocie en Vrouwenparochie  met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de bepaling 
waar de boerdrijen staan,  Toerenburg,  Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe, Zwager J. 

D.,  Koopal Joh.,  Siderius D. D. de weduwe ,  Tanje D. D. , Aderhout,  Rinsma F. F. , Kuiken B.,  Gorter J. J.,  Wal de F. E. 

& Comp.,  Vries de T. K.,  Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7) 

6047 379 

03-06-1819 

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

1819 (3) 

6627 618 

31-04-1814 

Tanje Dirk Dirks hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer 

Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de 
Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het 

onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)  

7977 158-13 
14-02-1837 

Tanje Rinse Anthoon, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge 
van enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 

1837 (6) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Tanje?  Jacob Harmens komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en 

debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4) 

5982 1752 

13-12-1813 

Tank Simon 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) 

8315 254 
1231/13 

14-12-1840 

Tantlkner ? E. Amsterdam Schipper op de Harmony, jaar 1840 

9725 Deel 2 
09-10-1878 

Tap / Top? Harlingen Schip de Koning der Nederlanden komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de 
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of 

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

6624 255 

02-02-1814 

Tappers---- Herbergiers en Tappers te Ternaard een Reglement waar aanzij zig te houden hebben met o.a. sluitingstijd enz. 

jaar 1814 (4) 

6008 82 blz. 1 

03-02-1816 

Targa B. W. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen 

betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij 

voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8) 

3580 3, 4 

06-01-1845 

Tarief---- Reglement en Tarief  tevens aanleg plaatsen kvan de Veerschippers tusschen de steden Workum en Harlingen enz. 

jaar 1845 (15) 

3580 25, 26 

29-07-1846 

Tarief---- Reglement en Tarief  tevens aanleg plaatsen van de Veerschippers tusschen de stad Kampen  en Lemmer enz. jaar 

1845 (22) 

8033  1276-13 

27-06-1838  

Tarmond Jacob ,Schutter 4e Afd. Zuid Hollandsche schutterij * 31-07-1805 Dordrecht,  hij wordt vermeld op een Nominative 

Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij 



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

briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden 

personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, 

Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4) 

6095 541 

24-06-1823   

Tarret D. P. Predikant wonende te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document  ; dat 

zij na diverse pogingen  bij de Koning en gedeputeerde staten  een verzoek tot ordonnantie  tegen de stedelijke regering  van 

Harlingen  om op de z.g.n.  Kleine Sluis  deze te herstellen en gangbaar te maken  enz. enz. jaar 1823 (4) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 1-v 

17-07-1839 

Tas E. te Hallum 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) 

6858 15-A 
03-11-1824 

Taski Jan Jans Schipper op de Augustus, jaar 1824  (6) 

6840 36-A  

blz. 35 
22-04-1824 

Tasma Douwe J. Uurwerkmaker  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) 

6252 1176-3 

06-12-1814 

Tasma J. D. te Holwert, Wordt genoemd op het document genaamd: 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) 

6261 888 

09-09-1815 

Tasma J. Wordt vermeld  als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling  uit het fonds  onvoorziene uitgaven  

van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3) 

8380 822-4 

20-08-1841  

Tasma Janke Onderwerp: wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft 

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

6840 36-A  

blz. 39 

22-04-1824 

Tasma Jelle Uurwerkmaker 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) 

6293 145 

17-02-1819 

Tasma Johannes  ---- Miedema J. B. door het overlijden van zijn moeder is hij erfgenaam geworden voor een gedeelte  en 

Tasma Johannes  is in het najaar van Holwert naar Dokkum verhuisd, onderwerp het betaling van personele omslag en  een 

verklaring enz. jaar 1819 (1) 

8375 716-3_1i 

22-07-1841 

Tasma Rinske 09-07-1831 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) 

6840 36-A  

blz. 40 

22-04-1824 

Tasma Ulbe J. Wieldraayer 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) 

8021 1020-19 

09-08-1837 

Tasma Ulbe Johannes  * 19-05-1802 Leeuwarden, Fuselier alg. Depot der Landmagt no. 33 Hij staat op de Signalements lijst 

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

Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoalsGent  lengte, kleur vorm van de Neus en 

Mond enz. enz (4) dossier (20) 

6251 1055 

02-11-1814 

Tasman Johannes.---- 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) 

8345 79-33 
25-01-1841 

Tatjer Oorie Hendrik, Flankeur 1e afdeeling Infanterie * 22-04-1814 Wildervank,  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) 

6632  
 

  

1237+1344 
25-10-1814 

 

Taubes Han ???, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud 
komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel 

wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de 

Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman 
van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken 

over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift 

vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 
1814 (7) 

6093 302-2 

11-04-1823 

Tavenier Maartje 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) 

8099 684-14 

13-07-1838 

Tax Cornelis Simon, Dragonder bij Id. Ligte Dragonders no. 4 , * 1803 (oud 33 jaar in 1838) Breda,  hij wordt vermeld op 

een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen 

verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische 
bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo 

weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, 

Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4) 

8015 886, 254 

01-09-1837 

Taylor William Engeland Schipper op de Merchants Packet, jaar 1837 



8375 708-5_36b 

20-07-1841 

Tcuperus N. e Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe 

Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in 

de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

6661 137 blz. 7 

19-03-1817 

Te.…nga Foppe te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar 

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

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

6245 386 

08-05-1814 

Teatzes Pieter de weduwe, hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij over 

1813  te hoog en onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz.  jaar 1814 (4) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Tebbenhof Victor 412 is zijn volgnummer en Groningen 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) 

6078 95-12 

25-01-1822 

Tebbertsma  Pieter Rinzes Huisman te Warga ,Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 

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

6245 399-68 
10-05-1814 

Teddinks? Fake de weduwe, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  
te Akkerwoude jaar 1812 (2) 

8375 716-3_2b 

22-07-1841 

Tedeler? van Hinke  vrouw van Molenberg P. P. 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Ameland 

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

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

1841 (3) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 3 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Teedes D. te Ameland wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

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

8285 615-2, 3 
19-06-1840 

Teedes D. te Ameland wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 
Ameland 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) 

6383 68 
02-04-1814 

Teekema J. T. , te Ureterp Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat der 
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 

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

6070 424-30      25-

05-1821 

Teekema Jan Thaekes 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 

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

1819 (3) 

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Teekema Jeen  Teekes 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 

Teekema Jeen Teekes 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) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Teekema M. P. weduwe van Rinsema W.  R. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter 
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 

6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen 

bedrag enz. jaar 1840 (5) 

6383 58 
02-04-1814 

Teekema Meine W. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der 
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 

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

6383 58 
02-04-1814 

Teekema Sippe T. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der 
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 

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

8280 517-11, 22 

19-05-1840 

Teekema T. G. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen 
van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) 

totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

8209 932/8, 211 
06-09-1839 

Teekema T. J. te Ureterp 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) 

6078 95-32 
25-01-1822 

Teekema Thijs Teekes te Ureterp ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 
ontvang Ureterp  enz. enz. jaar 1822 (4) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Acht- 
   karspelen 

Teeken S. T. te Surhuisterveen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen 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) 



8364 498/10, 15 

21-05-1841 

Teeken van  Taeke S. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Surhuizum die 

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

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

6385 136 
06-07-1814 

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

6255 271 

15-03-1815 

Teeken van S. T. wegens wagenvracht en, Komt voor op een staat met rekeningen ten laste van de Gemeente Surhuizum op 

het fonds van onvoorziene uitgaven door genoemde gemeente enz. jaar 1815 (7) 

3622 A-3 
blz. 6 

05-01-1848 

Teeken van Sape Thekes, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 

vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 

Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-5  
blz. 6 

31-12-1852 

Teeken van Sape Thekes, 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Teeken van W. T. , 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) 

6640   544,1 
15-06-1815 

Teekens Dirk P. 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) 

6050 673 

17-09-1819  

Teekens Grietje weduwe van F. H. (Folkert Hiddes?) Mensen te Workum  onderwerp een request jaar 1819 (1) 

6284 1099 blz. 6  

31-10-1817 

Teekens Pieter Thakes, 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) 

6047 414 
21-06-1819 

Teekes Grietje weduwe van Mensen Folkert H.  antwoord op haar request als arme weduwe voor onderstand en de 
toestemming daarvoor jaar 1819 (1) 

6255 265-7 

13-03-1815 

Teekes H’k , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  

dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, 
alsoo elk deze pollen  omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden 

voor den gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat 

dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815  (7)  dossier (10) 

6242 79 
04-02-1814 

Teekes Hk (Hendriks) , Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige 
betaling aan de Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten 

enz. enz. met vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4) 

6252 1179-66 
08-11-1813 

Teekes Jan wegens geleverde Strooschobben aan Militairen. , hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt 
door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige 

Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 

6383 60 
02-04-1814 

Teekes Jitske 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) 

8099 684-14 

13-07-1838 

Teelen Cornelis , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33,  * 28-09-1812 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) 

6070 424-30      25-

05-1821 

Teemstra Albert 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Teemstra D. 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) 

6046 364 

26-05-1819 

Teen v.d. Y. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordnnancie enz. 

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

8211 988-3, 39 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Teen van der J. W.  wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

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

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

6240 1079-a 

29-11-1813  

Teenik Thijs.---- 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                                                                                                                                            

Vergaderd ten getale van achtien leden. jaar 1813 (13) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Teens van der Arie 211 is zijn volgnummer en Dordrecht 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  

Blz. 177 
00-00-1897 

Teensma  Wiebe , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

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

8295 821/24,286 

17-08-1840 

Teensma & Repko Harlingen Scheepsmakelaars, jaar 1840 



9725 Deel 2 

22-09-1888 

Teensma ….? Ameland Kapitein op de Amstelstroom 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) 

9725 Deel 2 
05-08-1885 

Teensma ….? Barradeel Kapitein op de Geertruida Cornelia 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 1885 (2) 

9726 Deel 2 

02-03-1901 

Teensma ….? Schiermonnikoog Kapitein op de Katendrecht jaar 1901 (geïndexeerd op datum) 

8187 496/19, 119 

13-05-1839 

Teensma ….? Schipper op de Vier Gebroeders, jaar 1839 

9725 Deel 2 

28-05-1885 

Teensma ….? Utingeradeel Kapitein op de Geertruida Cornelia 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 1885 (2) 

7978 260 

18-02-1837 

Teensma G. J. Schiermonnikoog Buitenlands Zeevarende, jaar 1837 

8376 744/15-9 

30-07-1841 

Teensma Geert Teens * 27-04-18 1, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Matroos 

op de Jonge Bregtus, jaar 1841  (4) 

9725 Deel I   

Blz. 59 + 61 + 
62  

00-00-1873 

Teensma Haaike Abrahams, 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 (6) 

9725 Deel I   
Blz. 65 

00-00-1874 

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

kolommen info. jaar 1874 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 53 
00-00-1872 

Teensma Haaike, 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) 

8376 744/15-9 

30-07-1841 

Teensma Jeppe Kapitein op de Jonge Ype, jaar 1841  (4) 

9725 Deel 2  
Blz. 105 

00-00-1891 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 81-A   00-

00-1889  

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 107 
00-00-1891 

Teensma Jeppe naar Bilbao, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 130 
00-00-1893 

Teensma Jeppe naar de Bahama, 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 1893 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 87  
00-00-1890 

Teensma Jeppe naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 124 

00-00-1892 

Teensma Jeppe naar de Oostzee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

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

9725 Deel 2  

Blz. 129 

00-00-1893 

Teensma Jeppe naar de Oostzee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2) 

9725 Deel 2  
Blz.57 

00-00-1885 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2) 

8376 744/15-9 
30-07-1841 

Teensma Jeppe Pieters Kapitein op de Jonge Ype , jaar 1841 (4) 

9725 Deel I   

Blz. 35 

00-00-1869 

Teensma Jeppe Teunes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

kolommen info. jaar 1868 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 39 

00-00-1869 

Teensma Jeppe Teunis, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

kolommen info. jaar 1869 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 41 + 44 

00-00-1870 

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

kolommen info. jaar 1870 (4) 

9725 Deel I   
Blz. 48 

00-00-1871 

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

kolommen info. jaar 1871 (2) 

9725 Deel 2 
Blz. 78 + 82  

00-00-1889  

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (4) 

9725 Deel 2  

Blz. 85 + 89 
00-00-1890 

Teensma Jeppe,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (4) 



9725 Deel 2  

Blz.42 

00-00-1882 

Teensma Jeppe,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

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

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

9725 Deel 2  
Blz.44 

00-00-1883 

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

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

9725 Deel 2  

Blz. 110 
00-00-1891 

Teensma Jeppe, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

9725 Deel 2 Blz. 

114 + 120 
00-00-1892 

Teensma Jeppe, 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 (4) 

7983 260, 260/11 

14-03-1837 

Teensma Lourens Teens Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837 

9725 Deel I   
Blz. 53 +58  

00-00-1872 

Teensma Pieter Jeppes, 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 (4) 

9725 Deel I   
Blz. 68 

00-00-1874 

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

kolommen info. jaar 1874 (2) 

6858 15-A 

03-11-1824 

Teensma Pieter Teensen Schipper op de , jaar 1824 (6) 

9725 Deel I   

Blz. 56 

00-00-1872 

Teensma Pieter, 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) 

8376 744/15-9 
30-07-1841 

Teensma Sievert Teens * 06-11-1821, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip  en aanmerkingen. Matroos 
op de Jonge Gerbrand, jaar 1841  (4) 

8201 785/9, 4 

07-05-1839 

Teensma T. P. Kapitein is met zijn schip de Jonge Brechtus op 26 april vanuit Dantzig vertrokken naar Zaanbolderaa, 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) 

8291 728/12 

22-07-1840 

Teensma T. te Amsterdam Elbing Kapitein op de  Jonge Ysze (Schiermonnikoog) , jaar 1840 

8376 744/15-9 
30-07-1841 

Teensma Teen Jans Zeeman , jaar 1841 (4) 

9725 Deel I   

Blz. 35 

00-00-1869 

Teensma Teen Jeppes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

kolommen info. jaar 1868 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 41 + 44 

00-00-1870 

Teensma Teen Jeppes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

kolommen info. jaar 1870 (4) 

9725 Deel I   

Blz. 53 

00-00-1872 

Teensma Teen Jeppes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

kolommen info. jaar 1872 (2) 

9725 Deel 2 Blz. 
131 + 138 

00-00-1893 

Teensma Teunis  naar New York, 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 1893 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 160 

00-00-1895 

Teensma Teunis  naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

8376 744/15-9 

30-07-1841 

Teensma Teunis Kapitein op de Jonge Bregtus, jaar 1841  (4) 

9725 Deel 2  

Blz. 173 

00-00-1897 

Teensma Teunis L. , naar New York Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

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

9725 Deel 2  
Blz. 140  

00-00-1894 

Teensma Teunis L. , 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 1894 (2) 

9725 Deel 2 Blz. 
146 + 149  

00-00-1894 

Teensma Teunis L. naar New York, 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 1894 (4) 

9725 Deel 2 Blz. 

163 + 164 + 
165 + 167 + 

168 + 169 

00-00-1896 

Teensma Teunis L. naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (12) 

9725 Deel 2 Blz. 

171 + 172 

00-00-1897 

Teensma Teunis L. naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (4) 

9725 Deel 2  

Blz. 126 

00-00-1893 

Teensma Teunis Lourens naar Baltimore, 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 1893 (2) 

9725 Deel 2 Blz. 
148 + 151 

00-00-1894 

Teensma Teunis Lourens naar New York, 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 1894 (4) 



9725 Deel 2  

Blz. 159 

00-00-1895 

Teensma Teunis Lourens naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 157 

00-00-1895 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2 Blz. 

133 + 136 
00-00-1893 

Teensma Teunis naar New York, 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 1893 (4 ) 

9725 Deel 2 Blz. 

142 + 150 
00-00-1894 

Teensma Teunis naar New York, 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 1894 (4) 

9725 Deel 2  

Blz. 160 
00-00-1895 

Teensma Teunis naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 135 

00-00-1893 

Teensma Teunis naar New York, 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 1893 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 144 

00-00-1894 

Teensma Teunis naar Noord Amerika, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

8291 728/12 
22-07-1840 

Teensma Teunis van Amsterdam naar St. Petersburg Kapitein op de  Brechthuis (Schiermonnikoog) , jaar 1840 

9725 Deel 2  

Blz. 181    
00-00-1898 

Teensma Wiebe , Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

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

9725 Deel 2  

Blz. 186 

00-00-1898 

Teensma Wiebe Korps Torpedisten gaat naar Bilbao, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

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

9725 Deel 2  

Blz. 153 

00-00-1895 

Teensma Wiebe naar Oxelsund? , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 159 

00-00-1895 

Teensma Wiebe naar Oxelsund? , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 
bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 182    

00-00-1898 

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

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

9725 Deel 2  
Blz. 201 

00-00-1899 

Teensma Wiebe P. Korps Torpodisten gaat naar Bilbao ,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 
niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 

Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 152 
00-00-1895 

Teensma Wiebe, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 156 
00-00-1895 

Teensma Wiebe, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot 
uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 191 

00-00-1899 

Teensma Wiebe, Zeemilitie, ,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2 

9725 Deel 2  

Blz. 151 

00-00-1894 

Teensma Wietse, 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 1894 (2) 

5988 512 
28-06-1814 

Teenstra A.  ---- Teenstra B. W. Aanbesteding voor Turf  30 Schuiten voor de gedetineerden te Leeuwarden, met vermelding 
van de prijs waarvoor de aannemimg geschied en de prijs voor de totale aanneming zijn borg is Teenstra A.  Jaar1814 (4) 

5988 512 

28-06-1814 

Teenstra B. W. Aanbesteding voor Turf  30 Schuiten voor de gedetineerden te Leeuwarden, met vermelding van de prijs 

waarvoor de aannemimg geschied en de prijs voor de totale aanneming zijn borg is Teenstra A.  Jaar1814 (4) 

5986 238 
01-04-1814 

Teenstra B. W. 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) 

6251 1092 
09-11-1814 

Teenstra Foppe Jans, 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) 

5986 238 

01-04-1814 

Teenstra G. W. staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal 

van aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat hij borg staat  enz. jaar  1814 (5) 

5986 238 

01-04-1814 

Teenstra H. staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van 

aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat hij borg staat  enz. jaar 1814 (5) 

6628  825 blz. 2 
23-05-1814 

Teenstra J. 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) 

9181  1923 
01-11-1915 

Teenstra Jeremias,  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) 



8033 1276-14 

27-06-1838 

Teenstra Klaas Jeltes,  Fuselier 2e afdeeling infanterie * 20-09-1802 Tjummarum,  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) 

6628  825 blz. 2> 
23-05-1814 

Teenstra M. 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) 

6383 63 
02-04-1814 

Teenstra P. H. 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 

6095 538 
24-06-1823   

Teenstra Pieter Wiebes te Warrega =Warga Landbouwer en lid van de  Grietenyraad hij wordt benoemd als  Ontvanger der 
belastingen aldaar jaar 1823 (4) 

6402 

 

922-1+5 

09-12-1815 

Teenstra Steven Fobbes 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Smallinger- 

            land 

Teenstra T. H. te Oudega staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de 

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

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

6833 14-A, 8 
12-02-1824 

Teenstra W. G. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen 
en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de 

huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 

(4) dossier (13) 

6424 609 
10-12-1817 

Teerda (Feerda?) Minze Hendr’ks 31 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel 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 (4) 

6417 211 

15-05-1817 

Teerda Mense 16 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Teerenstra A. 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) 

9725 Deel 2 

29-06-1887 

Teerling Oostdongeradeel Kapitein op de Cornelia 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 1887 (2) 

6265 2 
29-12-1815 

Teerns van Jelle S. Hij is één der ondertekenaars van een brief aan de heer Aebinga van Humalda  J. Gouveneur van de 
Provincie Vriesland dat zij hun drukkend bezwaar  en of het mogelijk is uwer Raad en Bijstand te verwerven enz. In den jaren 

voor 1802 werd er een Stedelijke belasting van Land en Huijseigenaren gezamenlijk van hun landen en  en huijsen geheven 

dan de landeigenaar hebben in den jare 1802  door haren invloed zonder een wettig ontslag  te weeg gebragt dat den 
Ontvanger ook de belasting op de enz. enz.  omdat de grote landeigenaren wel zagen dat het oogmerk dat zij hun oogmerk 

om de landen van de belasting bevrijd te krijgen  enz. enz.  Nu mijnheer de Gouveneur worden de Huijseigenaen alleen en 

niet de landeigenaren  belast enz, enz.  terwijl  ook op brood en  turf  voor de armen en rijken een zware belasting wordt 
geheven  daar vermogende een huisgezin hebben van 2 tot 3 personen  en de behoeftige dagloners met 7 tot 8 kinderen  en 

dus veel meer brood enz. enz. wij  verwachten van U en Bidden en Smeken dat u daar een eind aan maakt enz. enz. jaar 1815 

(4) 

6633 1351 
31-10-1814 

Teerns van Jelle Sipkes---- Kate ten P. (Pieter) van IJlst er Burgemeester ondertekend een brief en Procesverbaal aan de 
Gouverneur van Vriesland  dat heden zondag den 30e october 1814 eene klagte aangehoord van Teerns van Jelle Sipkes 

Leeraar der Nieuwe Doopsgezinde Gemeente te IJlst oud 76 jaar van gewalten en Verbale enz. welke aan zijn huis en 

persoon zouden zijn geschied in de Kermis in de nacht van de 29e op de 30e  door een zekere Kuiper Harmen Tuinierknegt in 
gezelschap van Carolus Jelle (de jonge) en Faber Okke Sjoerds beide vrolijke knapen en zij de glazen van zijn huis en riepen 

leuzen die ook in de jare 1787 hier geroepen werden enz. jaar 1814 (2) 

6636 121 

01-02-1815 

Teerns van Jelle Sipkes---- Kate ten Pieter  President Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende  de verregaande ongeregeldheden  door zeer kwade personen  bedreigd werden enz. 

zoals Faber Okke Sjoerds  Sergeant bij de Landstorm in de herberg de Stads Dienaar een slag toegebracht deze beledigde is 

Boer de Bokke Uiltje arbeider bij de heer rengers, en glazen ingeslagen bij Teerns van Jelle Sipkes en laatstleden zondag door  
Faber Okke Sjoerds en Carolus Jelle Jelles (de Jonge) Fourier bij de Landstorm  beschuldigd (ieder) een meisje geweldig 

geschonden of verkracht te hebben  verder genoemd de personen die alhier doorgaand last heeft zijn Kuiper Harmen 

Corporaal,  Faber Okke Sjoerds ,  Carolus Jelle Jelles (de Jonge) en Carolus Pieter Corporaal enz. jaar 1815 (2) 

6077 1020 
19-12-1821 

Teerns van Sipke J.---- Feenstra Wybe B. en Teerns van Sipke J. het betreft een verzoek om authorisatie tot het taxeren van 
twee woonhuizen onder Irnsum tot Pakhuizen verbouwd en 1 tot Bakhuis veranderd in eigendom van voornoemden enz. jaar 

1821 (1) 

6034 398 
30-05-1818 

Teernstra A. H. 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) 

8308 1070-8 
494-536 

28-10-1840 

Teernstra D. D. te Witmarsum 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) 

3594 Map 88-C 
1876--1878 

Teernstra D. F. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle 
inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een 



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

zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. 

jaar 1877 (3) 

6089 1194 blz. 18    
23-12-1822 

Teernstra Douwe H. te Witmarsum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren 
met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

8308 1070-8 

408-450 

28-10-1840 

Teernstra F. D. te Engwier 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 

Teernstra F. J. te Burgwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de 
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der 

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

6034 398 
30-05-1818 

Teernstra F. J. 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) 

8308 1070-8 

494-536 
28-10-1840 

Teernstra H. D. te Witmarsum 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, 
881/14,  4 

27-08-1839 

Teernstra H. D. te Witmarsum 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. 36 
21-01-1824 

Teernstra J. H. 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) 

8285 615-2, 42-1 

19-06-1840 

Teernstra J. te Tirns wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

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

en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door 
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

8225  1245-8a 

31-40 

07-12-1839 

Teers (Feers?) Beertje  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) 

8201 785/9 

07-05-1839 

Teersma  & Repko Harlingen---- Repko & Teersma Harlingen Cargadoors onderwerp betreft teruggaaf van het laatst betaalde 

tonnegeld van het het verongelukte schip de Jonge Dirk  (verongelukt 19 April  1839 Listerland in  Noorwegen) gevoerd door 

de schipper Mulder W. K. te Harlingen Koopvaart en zeevaart tijdingen, jaar 1839 (8) 

6869 04-03-1825 

9-A 

Teersma & Repko Jr.---- Jonge de Meilof Jans, Kapitein van het te Harlingen liggende schip de Vrouw Martha, Onderwerp 

een afgegeven Zeebrief (hij wil naar Amsterdam varen) ook worden genoemd  de Convooylopers Teersma & Repko Jr. te 
Harlingen jaar 1825 (3) 

8211 988-3, 15 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

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

bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

8386 949/15 

20-09-1841 

Teersma T. 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) 

8350 175/27-2 

21-02-1841 

Teeting Albartus (Mr.) wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur  in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties 

Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Harlingen Buitendijks bestaat uit enz.  jaar 1841 (6) 

8350 175/27-2 
21-02-1841 

Teeting Albartus (Mr.) wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur  in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties 
Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Harlingen Buitendijks bestaat uit enz.  jaar 1841 (6) 

8350 175/27-1 

21-02-1841 

Teeting Isaac wordt vermeld als Ontvanger Generaal  van het Dijkbestuur  in een document genaamd ter voldoening aan U 

Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Harlingen Binnensdijks bestaat uit enz.  

jaar 1841 (6) 

8350 175/27-1 

21-02-1841 

Teeting Isaac wordt vermeld als Ontvanger Generaal  van het Dijkbestuur  in een document genaamd ter voldoening aan U 

Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Harlingen Binnensdijks bestaat uit enz.  

jaar 1841 (6) 

6242 90 
04-02-1814 

Teeuwes Lijsbert 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) 

6407 198- 

1+10-11 

04-05-1816 

Teeuwes Philippus Arjens 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) 

6243 191-10 

06-03-1814 

Teewes Cornelis    , 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 395 

30-05-1818 

Tegel Sjoerd ,  3 pannen zoutkeet, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke 

middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4) 

8182 420/6, 55 

22-04-1839 

Tegtmeijer Friedrich Kok op de Drie Gezusters, jaar 1839 

6021 218 
10-04-1817 

Teichman T. te Brussel Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale 
lijst (22) 

8377 766-8 

05-08-1841 

Teije ten J. S. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in 

de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, 
geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2) 

9921 36 

19-10-1882 

Teijema Pieter S. Onbezoldigd Rijksveldwachter te Garijp 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) 

9187 735 
07-06-1918 

Teijema Tjeerd, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 

1918 (5) 

6843 20-A, 3 
21-05-1824 

Teijen van B. de erven van 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, 3 

21-05-1824 

Teijen van B. de weduwe 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 30-C onge- 

huwden D 
21-05-1824 

Teijens George Lodewijk, 207 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) 

6669 415-b 

27-10-1817 

Teijens Johannes Lid van de Raad van Bolsward staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene 

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

(21) 

6240 1079-a 
29-11-1813  

Teijens L. .---- 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) 

6845 32-A 

12-06-1824 

Teijens van A. T. een request van veenlieden en de borgen van hen waar hij ook in genoemd wordt jaar 1824 (9) 

6383 55 
02-04-1814 

Teijens van B. (wed.) te Beetsterzwaag, 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) 

8280 526-1, 28,1 
22-05-1840 

Teijens van E. A. Mej. te Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en 

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

8375 708-5_28v 

20-07-1841 

Teijens van E. A. te Beetsterzwaag  staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van 

S. (Saco) Grietman van Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de 

dubbelen der uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 
goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

6383 55 

02-04-1814 

Teijens van H. f. 300.= te Beetsterzwaag, Omdat hij dit bedrag 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) 

8308 1074-9 

29-10-1840 

Teijens van M. S. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

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

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

8308 1074-9 

29-10-1840 

Teijens van O. 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) 

8220   1137/12 

06-11-1839 

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

9180 1246 

05-07-1915 

Teijer (Feijer?) Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

8362 453/18 
00-00-1841 

Teijer Hendrik Klazes, , Veenman te Rohel dient een request in, en een Handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 
1841 (4) 

6853 42-A 

10-09-1824 

Teijes (Feijes?) Remt een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van 

minder dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9) 

8001 600/5, 105 

17-06-1837 

Teijes Marten Gerrits Schiermonnikoog Schipper, jaar 1837 

8096 626/20 

260 nr.59 
28-06-1838 

Teijes Remt Teijes Schiermonnikoog Zeeman, jaar 1838 

3699 A-28 

17-02-1834 

Teijes Saske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11) 



8096 626/20 

260 nr.59 

28-06-1838 

Teijes Teije Remts Schiermonnikoog Matroos op de Jonge Vlonk, jaar 1838 

9182 285/16 
07-02-1916 

Teijken  Jan Joure Nachtwacht Met Signalement, jaar 1916 

6833 38-D deel 1 

Blz. 6 

06-02-1824 

Teijlingen van Kamerijk D. G. te Gouda, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken 

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

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 10 
06-02-1824 

Teijlingen van Kamerijk van D. G. te Gouda, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de 

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

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

6853 42-A 
10-09-1824 

Teijs Feije R. een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder 
dan 20 gulden met de nsamen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9) 

8350 175/27-11 

21-02-1841 

Teijsma van Worp Gedeputeerde wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U 

Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur der Contributie Zeedijk van de Grietenij 

Westdongeradeel,  jaar 1841 (6) 

8350 175/27-11 

21-02-1841 

Teijsma van Worp Gedeputeerde wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U 

Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur der Contributie Zeedijk van de Grietenij 

Westdongeradeel,  jaar 1841 (6) 

6062 624 + 662 
11-09-1820 

Teijssen J. J. Schipper van beroep voerende het Tjalkschip de Hennegina en wonende te Gasselder-Nijeveen in Drente  hij 
heeft in de nabijheid van Meeps in zee 2 veulens opgevist en als zodanig onder de strandvonsten behoren enz. Rodenhuis 

Jetze van beroep Koopman wonende te Baard heeft zig vervoegd bij de Grietman en verklaarde dat hij de eigenaar van deze 

veulens is enz. jaar 1820 (3) 

6709 36 deel 1 

blz. 7 

16-01-1822 

Teilingen van Kamerijk van D. G. te Gouda, 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) 

6658 575 blz. 5 

25-11-1816 

Teima Halbe staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag 

over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad 
op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7) 

5984 144 

21-02-1814 

Teima J. Mr. Loodgieter hij staat vermeld op de Nota van Pretentien van diverse persoonen wegens ten dienste van s’ Lands 

Gebouwen te Leeuwarden in den jaare 1811 tot 1813 gedaane Arbeid en Leverantie tevens de bedragen hiervoor enz. Jaar 
1814 (5) 

5984 144 

24-02-1814 

Teima J. Mr. Loodgieter staat vermeld op de Nota van Pretentien van Diverse personen wegens ten dienste van s’Lands 

gebouwen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (5) 

8280 524-3 
21-05-1840 

Teip van der Ebe Alles te Dragten staat vermeld op een document Concept Dwangbevelen tot invordering van Boeten en 
Justitiekosten tegen hem enz. jaar 1840 (2) 

6655  399 blz. 1 

29-08-1816 

Teisédre l’Ange ….?---- Chatelain J. H. predikant te Utrecht i.p.v. de heer Teisédre l’Ange ….?, wordt vermeld op een 

document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van 
Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van de commissie tot de zaken der 

Waalsche Kerk enz. jaar 1816  (11) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 4 
06-02-1824 

Teissedre l’Ange ….? te Amsterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40 

6395 402 
01-05-1815 

Teissedre l’Ange J. , een document waar zijn naam onder staat betreffende de Nederlandsche Krijgslieden, Brave verdedigers 
van het Vaderland, getrouw aan uwer Koning  Staat gij gereed, om, onder de Vanen van Willem van Oranje, te strijden enz. 

jaar 1815 (2) 

6683 2 deel 2, 5 

04-01-1819 

Teissèdre l’Ange J. te Amsterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

Hervormde Kerk (Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals 
Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 5 
06-02-1824 

Teissedre l’Ange J. te Amsterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

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

6709 36 deel 2  blz. 

5 
16-01-1822 

Teissèdre l’Ange J. te Amsterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

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

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

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

6671 54 deel 2, blz.5 

22-01-1818 

Teissedre l’Ange te Amsterdam Vice President van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken en Predikant te 

Amsterdam wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. 

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

enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6648 66 blz. 4 
14-02-1816 

Teissére l’Ange J. te Amsterdam 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 gecommitteerde voor de huishoudelijke zaken der 

Waalsche Kerken in Nederland enz. jaar 1816 (6)  dossier (11) 

8262 140/4, 154 
27-01-1840 

Teitjes Jochum Oostereind(Sneek) Turfschipper, jaar 1840 



6252 1193-18 

29-11-1814 

Teitsma ….?  Ontvanger der verponding enz.te Leeuwarden.    enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie 

Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36) 

5990 613 

05-08-1814 

Teitsma ….?---- Arentsma M. I. G. (Martin Isaac Gijsbert) Schout van de gemeente Hallum en de Ontvanger Particuler de 

heer Teitsma ….? te  Leeuwarden van beroep te Leeuwarden betreft het afgeven van kwitantieen en gestorte bedragen 
betreffende de Landmilitie enz. jaar 1814 (1) 

6252 1179-85 

08-11-1813 

Teitsma ….? De ontvanger ene declaratie wegens transportkosten van Hollandsche Militairen, 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) 

6378 54 

29-11-1813 

Teitsma ….?,  Onderwerp: dat hij nog steeds niet de gelden heeft betaald voor een paard met halster en ijzers en dat de 

eigenaar mij (de Maire van Belkum Dijkstra T. W.) gedurig lastig valt over de nalatigheid enz. enz. jaar 1813 (3) 

6276 1102-16 
18-12-1816 

Teitsma Andries F., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt 
ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien 

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

8210  958/2 211,2 

17-09-1839 

Teitsma D. J. , te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

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

6276 1102-14 

18-12-1816 

Teitsma Gerrit F. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten 

gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien 

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

6285 1207 

26-11-1817 

Teitsma H. K. te Veldwagter te Deinum , hij ontvangt een extra toelage voor enz. enz. jaar 1817 (3) 

5989 545 
15-07-1814 

Teitsma J. J. een quitantie en een Gequiteerde Wissel van de Ontvanger Generaal jaar 1814 (1) 

6030 29 

13-01-1818 

Teitsma J. K.  in leven ontvanger, is gebleken dat de ordonnantie in ongerede is enz. enz.  en dat de heer Zandbergen van H.  

zijn ordonnantie op tijd is enz. jaar 1818 (2) 

6029 921 
31-12-1817 

Teitsma J. K.  te Leeuwarden en  Tibma J. M. te Sneek onderwerp; wegens geen verworven liquidatie met de franse kroon 
enz. aan  de (wijlen) ontvanger Generaal Teitsma J. K en de Ontvanger Tibma J. M.  die i.v.m. met  de administratoren in zijn 

boedel dat eerst aan de rechtbank moeten voorleggen  enz. enz. jaar 1817 (2) 

6030 9 

05-01-1818 

Teitsma J. K. in leven ontvanger te Leeuwarden , bij zijn weduwe worden de stukken enz. overgenomen jaar 1818 (1) 

6284 1119-25 

03-06-1817 

Teitsma J. K. Ontvanger generaal ontvangt gelden  komt voor op : Rekening gedaan door Baljuw benevens het 

Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel 

rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben 
gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (1) dossier (36) 

5994 1010-1011 

14-12-1814 

Teitsma J. K. ontvanger Generaal te Leeuwarden, hij wordt genoemd in een document ondertekend door de Schout van Sint 

Jacobi Parochie Wassenaar K. A. met als onderwerp het overstorten van geld, jaar 1814 (8) 

6032 148 
02-03-1818 

Teitsma J. K. te Leeuwarden (overl)  Overdracht van het kantoor aan Ontvanger  With de , enz.  jaar 1818 (2) 

6031 133 

24-02-1818 

Teitsma J. K. te Leeuwarden (overl) dat bij de oprichting van het syndicaat na de inlijving dezer landen in het fransche rijk 

enz.  en daar Ontvanger Generaal is geweest enz.  wordt ook in genoemd Ontvanger Generaal With de , enz.  jaar 1818 (3) 

6008 112 
16-02-1816 

Teitsma J. K. te Leeuwarden Ontvanger Generaal aldaar verzoekt dat de door hem betaalde borgtogt mag worden geroyeerd 
enz. en dat Fontein D. wonende te Salverd zig als borg had gesteld voor f. 15.000.= vorige week is overleden en wiens 

erfgenamen de nagelaten boedel gaarne vrij en onbelemmerd willen verkopen enz. jaar 1816 (4) 

6254 160 
14-02-1815 

Teitsma J. K., Ontvanger Generaal hij komt voor in een document Staat der Begroting van Dockum enz. enz. jaar 1815 (2) 

6253 57 

16-01-1815 

Teitsma J. K., Wordt vermeld in een staat der uitgaven op de generale kosten voor het huishoudelijk plaatselijk Bestuur vanb 

Dronrijp enz. wegens geleverde goederen/diensten, enz jaar 1815 (7) 

6385 142 
06-07-1814 

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

6252 1186-7 

29-11-1814 

Teitsma Jan Annes, 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) 

6256 313 

29-03-1815 

Teitsma Jan,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  

schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma 

Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6) 

5992 831 en 839 
24-10-1814 

Teitsma Jouke Keimpes---- Tibma Jouke Minks.  , Ontvanger van Arr. Sneek ,  betreft het onaangename gedrag van hem en 
dat hij een greep in de kas heeft gedaan ten bedrage van Franse Franc 49057-47 cent . tevens een proces verbaal dat hij is 

gesuspendeerd en  Bakker Jan Minnes zijn functie ad intrum waarneemt, en tot Sequesters der Boedel van Tibma  zijn 

aangesteld Haagsma Sjoerd en Hogenbrug Oene , ook wordt genoemd Reinbach W. M. rechter en Verwey H. griffier, 
waarbij de eed is afgelegd , en Teitsma Jouke Keimpes Ontvanger Generaal , Gaastra Pieter en Tjalsma Hayke deze twee 

laatste zijn geemloyeerden van Tibma  enz.  jaar 1814 (16) 

6030 1 
02-01-1818 

Teitsma Jouke Keimpes---- With de Michiel provinciaal ontvanger te Leeuwarden hij wordt benoemd en aangesteld als 
ontvanger generaal i.v.m. het overlijden van Teitsma Jouke Keimpes en de overgave van de stukken in bijzijn van de heer 

Ferwerda enz. jaar 1818 (4)- 

6257 410-2 
28-04-1815 

Teitsma Klaas A. 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Teitsma R. S. 6 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) 

6632  1308 

19-10-1814 

Teitsma Sijbren Jans ---- Tolsma Jan Baukes Huisman te Wanswerd, het betreft zijn ingezonden rekwest aan de Schout van 

Blija als Administrerend Kerkvoogd te Wanswerd   dat zij onlangs hebben ontdekt dat de verhuuring van de Zathe en Landen 
in 1812 op last van de Kerkvoogden van Wanswerd door Albarda W. (Mr)  voor 5  jaren met Pot Jetze Pieters aangegaan 

ofschoon strijdig enz. Verder genoemd een onderhandse akte; ondertekend door Pot Jetze Pieters en Kingma de Thomas en 

Kingma de F.  dat zij Kooplieden wonende te Baard en Wanswerd ter eene en Pot Jitze Pieters Huisman te Wanswerd  
overeengekomen te zijn enz. alle drie  ondertekenen deze verklaring verder genoemd Kingma Jan Johannes hij ondertekend 

ook een verklaring en de Notaris Andrae Pieter en de Kerkvoogd  Teitsma Sijbren Jans enz. jaar 1814 (15) 

6276 1102-19 

18-12-1816 

Teitsma Sybren J., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt 

ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien 
wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 

(4) dossier (21) 

6631 1202 
25-09-1814 

Teitsma Sybren Jans Tolsma Jan Baukes Huisman wonende te Wanswerd in qualiteit als administrerende Kerkvoogd  aldaar 
geeft zeer eerbiedig te kennen dat de Requestrant en Kingma Jan Johannes  in hunne qualiteit als  Kerkvoogden van 

Wanswerd  in den jare 1812 hebben gelastigd Albarda Willem Mr.  te marrum om namens hun voor 5 jaren in te gaan op St. 

Petri en den 12e mei 1813 te verhuren aan  Pot Jetse Pieters Huisman destijds te Wijns eener zathe en Landen met Huis en 
Schuur enz. verder genoemd de 2e Kerkvoogd  Teitsma Sybren Jans  en  Kingma  de Thomas en F.  verder diverse 

verklaringen enjaar 1814 (18). 

6284 1119-17,28 

03-06-1817 

Teitsma Sybren Jans----,  Poelstra Sjouke Jans,  Looxma Age,   Teitsma Sybren Jans , Rekening gedaan door Baljuw 

benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van 

Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e januari 1811 tot en met den laatsten 

December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz.  zij ondertekenen deze stukken ook jaar 1817 (2) dossier (36) 

6284 1119-27 
03-06-1817 

Teitsma Sybren ondertekend mede de Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel 
rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en 

Uitgaaf  als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (1) 

dossier (36) 

8280  517-11, 45  

19-05-1840 

Teitsma T.  (Feitsma T.?) en 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) 

8375 708-5_24 

20-07-1841 

Teitsma te Lemmer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer 

W. (Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 

goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Lemsterland 

Teitsma te Lemmer staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli 
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

1841 (3) Gehele provincie (122) 

6680 418 blz. 2 

07-10-1818  

Tekelenburg van J. te Zaltbommel, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van 

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

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

6626 547 

22-04-1814 

Tekema Hessel Rommerts---- Jong de U. G.,  Tekema Hessel Rommerts en Sjaardema Pier Douwes staan vermeld op een 

document betreffende hun request en betrekkelijk de Visscherij enz. jaar 1814 (1) 

6078 95-28 
25-01-1822 

Tekema Marten Jelles ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Joure  
enz. enz. jaar 1822 (2) 

6089 1194 blz. 24    

23-12-1822 

Tekema Marten Jelles te Joure Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 

vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

8285 615-2, 1 
19-06-1840 

Teken v. S. T. te Surhuisterveen wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de 
Grietenij Achtkarspelen 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) 

3622 A-3 

blz. 7 
05-01-1848 

Teken v. Sape Taekes, 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 

Teken v. Sape Taekes, 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) 

6260 774 
02- 08-1815 

Tekens Pijtter Teekes, Hij tekent met nog 8 ingezetenen van den Flekke Balk dat zij in den jaren 1811 en 1812 leverancies 
hebben gedaan aan de algemeene armen en op 5 juni om betaling hebben verzogt maar tot op heden 02- 08-1815 niets hebben 

bekomen enz. jaar 1815 (2) 

5993 889 
04-11-1814 

Tekkes Anne vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien 
wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2) 

6384 111 

13-06-1814 

Tekkes Sies, wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende ( 1e 

Luitenant Beyer Tengbergen G. A.)  hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5) 

6255 231 
06-03-1815 

Tekkes Tekke---- Tjibbe Klaas, Tekkes Tekke, Hoek (Haer) van Campen (Campes)  Nieuwe Zand, en Eidsma P. A. , 
Onderwerp een geschreven Request met hun handtekeningen betreffende dat zij eigenaren zijn van gebouwen en 

ongebouwde eigendommen te Koudum en dat zij met verwondereing ontvangen hebben van de schout een aanmaning van 15 

pond van de huurwaarde en dat zij enz. enz. jaar 1815 (4) 

8308 1070-8 

21-63 

Tekstra H. S. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van 

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



28-10-1840 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, 10 
27-08-1839 

Tekstra H. S. te Abbega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2-v 
17-07-1839 

Tekstra J. A. 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) 

8364 489-6 

1+4 en 5 
18-05-1841 

 

Tekstra Jan Annes staat in een document Controle Leeuwarden  Inspectie Dronrijp 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) 

8285 623-20 
22-06-1840 

Tekstra Jan Annes te Dronrijp de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop 
van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8) 

8285 623-21 

22-06-1840 

Tekstra Jan Annes te Dronrijp de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop 

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

6865 14-A 
14-01-1825 

Tekstra Jan Annes---- Tjallings Sjoukje weduwe van Taekema Taeke Durks Longerhouwe, een teruggezonden request van 
haar  betreffende de Protest tegen betaling Grondbelasting ook wordt genoemd Tekstra Jan Annes te Burgerd jaar 1825 (4) 

8280 526-1, 12 

22-05-1840 

Telenga T. L. te Franeker als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van 

Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van 
de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van 

Friesland  (123) 

8096 34, 617/5 
25-06-1838 

Telgenhof Roelof  Oudehaske Scheepstimmerman, jaar 1838 

6418 255-B 

01-06-1817 

Telglen? Bosch  Berend 31 is zijn volgnummer en Vollenhove 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) 

6643  753,blz 5 
kolommen 11-

09-1815 

Telgraaf Roelof Hermanus 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) 

8375 708-5_12 

20-07-1841 

Telinga (Talinga?) G. L. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door 

Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen 

enz. jaar 1841 (6) 

8386 949/12 
20-09-1841 

Telinga G. L. te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke 
dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding 

van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Franeker 

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

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

1841 (3) Gehele provincie (122) 

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

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

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

verstuurd is enz. jaar 1840 (7 

8211 988-3, 12 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Telinga G. L. te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 

bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

6840 36-A  

blz. 13 

22-04-1824 

Telkens P. Smid 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) 

6273 803-6 

17-09-1816 

Tellegraaf Roelof Hermanus Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen 

voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6668 380 blz. 5 
04-10- 1817 

Tellegraaff R. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort 
schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en 

Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden 

enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Franeker 

Telling A. ondertekend ter Ordonnantie van de Burgemeester van Stad Franeker 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) 

6401 

 

859-1+7 

10-10-1815 

Telling Jacob staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 

ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt 

van Staf Officieren voor het Bataillon Schutters No. 2  geformeerd in de Militie Cantons Franeker en Harlingen No. 3 en 5  
enz. 1815 (2) Dossier (15) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Tellinga T. Sachugs?  289 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van 

Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  

Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5) 



6418 255-A 

00-05-1817 

Telman Hendrik 378 is zijn volgnummer en Hellendoorn 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) 

6284 1099 blz. 5  

31-10-1817 

Telmer Anne Annes , 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) 

6396 617 

23-06-1815 

Telpstra Jan Hendriks--- Heemstra van W. H. Majoor van het 1e Batt. Inf. der Landmilitie ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Visser Eeuwe A. en Telpstra Jan Hendriks  dat door 

de Militiraad raad beide aan het depot geleverd zijn maar dat enz. jaar 1815 (2) 

6243 191-7 

06-03-1814 

Telsemeijer 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) 

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Telsemeijer G. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 

grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen 
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn 

toegezonden enz. jaar 1841 (8) 

8354 269/10 

00-00-1841 

Telsemeijer J. B. F. Inlandse Kramer te Harlingen  Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het 

jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (19) 

8356 328/27- 9            

03-04-1841 

Telsemeijer J. B. nr. 61 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative 

Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de 

Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier 
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

6424 609 

10-12-1817 

Telsma Geele 25 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) 

6383 95     

23-04-1814 

Telsmeijer Gerhard 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) 

6854 20-A 

25-09-1824 

Telstra Hepke Berends een verzoek tot vrijstelling van patent jaar 1824 (2) 

6380 50 
04-02-1814 

Telting  Isaac Notaris van beroep welke zich reeds den vorigen dag in zeer driftige termen beklaagd had dat hij met een 
gemeen arm houder van Paarden Sikke Meintes Bok  gelast was ieder een Paard te leveren enz. enz. dit wordt allemaal 

vermeld in een getekende brief van  De President Burgemeester van Franeker de heer Haitsma J. (Johannes) jaar 1814 (2) 

6383 87      

23-04-1814 

Telting A. de weduwe te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat 

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

8375 708-5_12 

20-07-1841 

Telting A. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A. 

(Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en 
gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 

1841 (6) 

8377 759/15 
04-08-1841 

Telting A. te Franeker, Zijn grond wordt gewaardeerd dit  i.v.m. de onteigening van zijn gronden  voor de aanleg van de weg 
naar Harlin Zijn grond wordt gewaardeerd dit  i.v.m. de onteigening van zijn gronden  voor de aanleg van de weg naar 

Harlingen jaar 1841 (2)gen jaar 1841 (2) 

6385 141 

06-07-1814 

Telting Isaac 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) 

6388 19 

03-10-1814 

Telting Isaac hij wordt voorgedragen door de President Burgemeester van Franeker als officier van de Landstorm met 

vermelding van zijn rang enz. jaar 1814 (1) 

5982 1752 

13-12-1813 

Telting Izaak 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Telting 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) 

6383 87      

23-04-1814 

Telting 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) 

8375 708-5_12 

20-07-1841 

Telting J. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A. 

(Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en 

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

6047 379 

03-06-1819 

Telting Y.  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 

Telting Y. , 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 

Telting Y. te Ferwerd 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) 

6671 54 blz. 21 

22-01-1818 

Temmen J. C. te Hornhuizen Predikant Classis van Middelstum wordt vermeld in een document dat de Commissaris 

Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit 



van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie 

van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6870 17-03-1825 

20-D blz.  
12, 14, 15 

Temmen van ….? te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur 

van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden 
behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort 

van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (19) gehele dossier met alle (ca.) 150 

eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47) 

6870 17-03-1825 
20-D  

blz. 16 

Temmen van H. 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 423 

03-05-1815 

Temmen van Hendrik, 2e Luitenant staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren welke 

Burgemeesteren van Leeuwarden enz. van een vijfde en zesde Compagnie bij de dienstdoende Schutterij hier aan te beiden. 
enz. jaar 1815 (3) 

8375 716-7 

22-07-1841 

Temmen van Johannes, de Agent te Leeuwarden krijgt toestemming om van de 20e tot den 31e dezer voor zijne rekening 

zich te doen vervangen door Temmen van Johannes enz. jaar 1841 (3) 

7977 158-6, 22 
14-02-1837 

Temmen van Johannes, 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) 

6871 23-03-1825 

13-A 

Temming van H. , vermeld in een document van declaratieen voor geleverde arbeid in de gevangenissen enz. (gespecificeerd) 

jaar 1825 (3) 

6843 30-C onge- 

huwden D 
21-05-1824 

Temming van Hendricus, 217 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 

Temming van Jan, 218 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) 

8309 1102-12 
06-11-1890 

 

Temminga A. G. te Oosterend---- staat vermeld op een document inzake de bekeuringen van : Blanksma U. U. te Kimswerd, 
Visser S. H. te Lemmer, Temminga A. G. te Oosterend, Banning & zoon de weduwe te Workum, Sijtinga J. B. te 

IJsbrechtum enz. jaar 1840 (4) 

6386 75 
15-08-1814 

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

eerste 2e Luitenant bij de stedelijke schutterij en dat enz. enz. jaar 1814 (1) 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Tempe de Gauke Sikkes 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) 

6387 
 

81               14-
09-1814 

Tempe de Gauke Sikkes, Gortmaker te Workum  schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij 
benoemd en aangesteld tot Kapitein der gewapende Burgerwacht te Workum  dat hij die post ook heeft waargenomen tot 26 

october 1813 en hij nu tot 1e Luitenant is benoemd en daar geen genoegen enz. enz. jaar 1814 (2) 

6277 30-12 
09-01-1817 

Tempel de Gauke S. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der 

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

6277 30-11 

09-01-1817 

Tempel de Sikke G. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 

ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der 
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

9725 Deel 2  

Blz. 92  
00-00-1891 

Tempel Klaas naar Amerika,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 90  

00-00-1890 

Tempel Klaas naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 108 

00-00-1891 

Tempel Klaas naar Hamburg, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 137 

00-00-1893 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 142 

00-00-1894 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 118 

00-00-1892 

Tempel Klaas naar Noord Amerika, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 
genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

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

9725 Deel 2  

Blz. 112 
00-00-1892 

Tempel Klaas naar Oost Indie, 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) 

9465 Deel 2, 12 

03-03-1863 

Tempel Klaas te St. Jacobiparochie, Beurt en Veerdienst van St. Jacobiparochie naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het 

Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8). 



6631  1114 

12e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Tempel v. der Klaas wegens leverantie van  Verwe en Glaze onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst 

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

6382 20 nr.  215 

29-03-1814 

Tempel v.d. Bindert Johs staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der 

Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Akkrum, jaar 1814 (4) 

6628 765 

09-06-1814 

Tempel van der Johannes Martens---- Heegstra Sipke Pieters Winkelier, Boxum Rienk Hindriks Koopman , Tempel van der 

Johannes Martens Scheepstimmerman en Hoekstra Eesge Jentjes Brander alle woonachtig te Akkrum  verklaren zeer wel 
gekend te hebben de persoon van Gatzonides Hinderik Dirks in leven alhier woonachtig en dat deze reeds voor het huwelijk 

met Pieters Jantje onderstand genoot wat onafgebroken heeft voortgeduurd tot aan zijn dood de eerst genoemde 4 

ondertekenen dit document ook een begeleidende ondertekende brief van Hoytema P. S. ( Pieter Sijbrens) Schout van 
Akkrum tevens een brief van de Armenvoogden van den Dorpe Harich dat zij geen onderstand kunnen geven gezien enz. 

deze brief is ondertekend door Finnema Auke H. , Akker van der A. G.  enz. jaar 1814 (5) 

6631  1114 
13e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Tempel van der Klaas verwer en glazen geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  
Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18) 

6840 36-A  

blz. 15 

22-04-1824 

Tempel Y. M. Rentenier  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) 

8383 876/4 

04-09-1841 

Tempel Yge Martens rentenier te Weidum en zijn vrouw Theunis Sjoukje  zij erven een huis volgens testament bij Noaris 

Adema d.d. enz. enz.  het pand staat op de verkeerde naam van Asman Jacob  tevens een handgeschreven brief met de 

handtekeningenm van Tempel Yge Martens, Asman Fokke Jacobs schoenmaker te Terhorne  te Akkrum,  Asman Jacob 
Jacobs te Akkrum,   enz. enz. jaar 1841 (6) 

6834 7-A blz. 3 

18-02-1824 

Temple van der A. M. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of 

bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde 
Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 

1824 (3) Dossier 6 

6833 27-A, 4 

06-02-1824 

Temple van der M. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen 

of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der 
schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13 

6631  1114 

4e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Temps van der Klaas 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)  

8257 74/14 

13-18 

21-01-1840 

Ten Berge Evert hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, 

de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de 

Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, 

Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Ten Berge Gerrit, 344 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 

Ten Berge Gerrit, 873 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

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

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

8211 988-3, 33 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Ten Binke te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 7 
06-02-1824 

Ten Bokkel Huinink A. te Winterswijk, 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 

8285 615-2, 6-2 19-

06-1840 

Ten Brink ….? de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van 

Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie 
zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7) 

8211 988-3, 29 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Ten Brink ….? te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

(132) 

8285 615-2, 36,2 

19-06-1840 

Ten Brink ….? 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 Tietjerksteradeel in de 
maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke Dranken en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (7) 

8375 708-5_6a 
20-07-1841 

Ten Brink G. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. 
M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. 

jaar 1841 (6) 

8280 526-1, 33,1 

22-05-1840 

Ten Brink te Dragten, Smallingerland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en 



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

(123) 

8280 526-1, 6 

22-05-1840 

Ten Brink te Leeuwarden als afzender wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

8280 526-1, 4 

22-05-1840 

Ten Brink te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij 

de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit 
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

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

8211 988-3, 11 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Ten Brink te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

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

8211 988-3, 25 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Ten Brink te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

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

8211 988-3, 25 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

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

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

8211 988-3, 25 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

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

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

8211 988-3, 25 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

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

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

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

8211 988-3, 36 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Ten Brink te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

8375 708-5_11+ 

11a 

20-07-1841 

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

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

andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (7) 

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Ten Brink te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) 

Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5) 

8375 708-5_4 
20-07-1841 

Ten Brink te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) 
Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5) 

8285 615-2,  
11-1, 2 

19-06-1840 

Ten Brink te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-
Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 

Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd 

en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8285 615-2,  

20, 2, 3 

19-06-1840 

Ten Brink te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel 

in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 
verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8285 615-2,  

25, 1, 2, 4 

19-06-1840 

Ten Brink te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 

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

8285 615-2, 41-2 

19-06-1840 

Ten Brink te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum 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 

8280 526-1, 33  22-

05-1840 

Ten Brink te Leeuwarden 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 Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 

hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (45 complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 37 
22-05-1840 

Ten Brink te Leeuwarden 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 Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

8280 526-1, 38 
22-05-1840 

Ten Brink te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 20 

22-05-1840 

Ten Brink te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Idaarderadeel zijn 

ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 
1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 23 

22-05-1840 

Ten Brink te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel 
zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd 

jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 



8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Ten Brink te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

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

zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 26 

22-05-1840 

Ten Brink te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

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

8386 949/6 

25-09-1841 

Ten Brink te Leeuwarden,  Staat in een document als afzender op de lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken 

zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841 (4 ) 

8386 949/8 
20-09-1841 

Ten Brink te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 
Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als vervoerder van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid 

en soort.  Jaar 1841  (3 )    

8285 615-2,  
23, 1, 3 

19-06-1840 

Ten Brink 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 Leeuwarderadeel  in de 

maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8308 1066-13 
28-10-1840 

Ten Hilbrink Jan hendrik * 1807 Aalten 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) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Tenabel Johannes, 59 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Franekera- 

           deel 

Tencaenca? Ds. te Tzum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel in de maand 

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

1841 (3) Gehele provincie (122) 

6424 607 
11-12-1817 

Tencaten  Gerrit *  24-01-0000 Deventer 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) 

6671 54 blz. 15 

22-01-1818 

Tenckinck Ds. ….? Predikant Classis van Haarlem wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met 

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

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

1818 (5) dossier (24) 

6282 737-14 
07-07-1817 

Tenckinck E. H. (Egbertus Henricus) Predikant te Britswerd met (22 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief 
vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de 

Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de 

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

6683 2 deel 1 

Blz. 10 

04-01-1819 

Tenckinck E. H. (Egbertus Henricus) Predikant te Britswerd tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie 

Vriesland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 

10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter 
vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden 

veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. 

Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 blz. 18 
22-01-1818 

Tenckinck E. H. (Egbertus Henricus) te Britswerd Predikant Classis van Sneek 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, 14 

22-01-1818 

Tenckinck E. H. (Egbertus Henricus) te Britswerd Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt 

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

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

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

6709 36 deel 1 

blz. 11 

16-01-1822 

Tenckinck E. H. (Egbertus Henricus) te Britswerd, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der 

Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk 

(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. 
Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle 

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

6709 36 deel 2  blz. 
16 

16-01-1822 

Tenckinck E. H. (Egbertus Henricus) te Britswerd, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der 
Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk 

(alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. 

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 3 
06-02-1824 

Tenckinck E. H. (Egbertus Henricus) te Britswerd, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de 

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

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 16 
06-02-1824 

Tenckinck E. H. (Egbertus Henricus) te Britswerd, 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, 15 

04-01-1819 

Tenckinck E. H. (Egbertus Henricus) te Britzwerd 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) 

6632 1264 

27-09-1814 

Tenckinck E. H. (Egbertus Henricus)---- Wijnia R. T.  (Ruurd Teunis) Schout van Burum ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland   betreffende het achterstallige tractement van de predikant van Britswerd en Wieuwerd de Heer 

Tenckinck E. H. (Egbertus Henricus) een somma van zeshonderd gulden enz. jaar 1814 (1) 

6655  399 blz. 5 

29-08-1816 

Tenckinck E. H. (Egbertus Henricus). te Britswerd, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie 

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

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

6671 54 blz. 5 
22-01-1818 

Tenckinck J. W. C. te Oostzaandam Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de 
zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 

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

6671 54 deel 2, 10 

22-01-1818 

Tenckinck J. W. C. te Oostzaandam Scriba Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld 

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

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

6683 2 deel 2, 10 

04-01-1819 

Tenckinck J. W. C. te Oostzaandam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 11 

06-02-1824 

Tenckinck J. W. C. te Oostzaandam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

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

6709 36 deel 2  blz. 

11 
16-01-1822 

Tenckinck J. W. C. te Oostzaandam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

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

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

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

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

Tenckinck W. J. (Wijbrandus Jacobus) te Tzum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en 
Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 

kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

6840 36-A  
blz. 46 

22-04-1824 

Tencking E. Dom.  Predikant  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) 

6070 424-30      25-

05-1821 

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

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

6648 66 blz. 6 

14-02-1816 

Tenckink J. W. C. te Oostzaandam, 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) 

6385 27 

27-06-1814 

Tendemans Meinze ---- Witteveen Jouwert Frederiks, AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout der 

Gemeente Lemmer  schrijft dat hij heeft zig zeer oproerig gedragen  wat uit het proceaverbaal zal blijken omdat hij zeker wil 

om in deze klasse als officier enz. hij heeft ook getragd een sekere Tendemans Meinze Klein Horlogie reparateur en één 
zijner knechts Vries de Jan Geles op te dringen bij de 5e Compagnie tot officier  enz. enz. wetende dat alles dan in de war zal 

lopen maar wij dragen voor tot Capitein Heur le H. en tot 1e Luitenant Daverveld van ….? Tot 2e Luitenant Buwalda C. enz. 

enz. jaar 1814 (10) 

6278 194-3 
20-02-1817 

Tenga Pieter Falks Landbouwer  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de 
Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot 

den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren 

enz.  jaar 1817 (3) dossier (6) 

6384 26-31 + 50 

03-06-1814 

Tengbergen (Beijer Tengbergen de G. A.) ---- Beijer Tengberge de G. A. 1e Luitenant belast met de algemene werving in 

Vriesland schrijft en ondertekend een document aan de Gouverneur van Vriesland dat door de Burgemeester Goslings O. 

(Oege) enz. alsmede en brief voor den Sergeant Goeij de W?. G (aanwezig). op werving te Dokkum enz. jaar 1814 (5) 

6384 111 
13-06-1814 

Tengbergen (Beyer Tengbergen G. A) Bergsma Gilles S. , wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen 
dewelke zig aan den ondertekende ( 1e Luitenant Beyer Tengbergen G. A.)  hebben aangediend als tevooren in Franschen 

dienst geweest zijnde jaar 1814 (5) 

3598 Map 90-A  
In map 90 

18-01-1878 

Tengbergen A. G. directeur verzoekt namens zijn firma dat de snelheid van de stoomboot tusschen Makkum en Bolsward 
speciaal in het nauwe gedeelte belangrijk wordt beperkt enz. jaar 1878 (2  )>>>  Dossier----- Makkumerstoombootrederij, 

Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst tusschen Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris 

Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd Brouwer Wybe Jans, Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en 
Veldhuizen Ruurd Roelofs  Schipper te Makkum voor de helft en Velding Cornelis Candidaat Notaris ,  Tichelaar Pieter 

Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes Houthandelaar, Kingma Tjeerd Herre  Kassier en Olieslager, Bochardt August 

Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries de Anne  Fabrikant,   Kingma Herrius  Fabrikant, Kingma Marten Hylkesz. Lid van de 
Gedeputeerde Staten van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans  Rentenier, Kalverboer Garbe   Grossier en Koopman, 

Schepers Ebe Atzes   Grutter alle wonende te Makkum alle gezamenlijk voor de andere helft  van een overdekte ijzeren 

schroefstoomboot genaamd Reserve I (later  omgedoopt naar de Flevo) op de werf van Boon Cornelis Jan Scheepsbouwer te 
Hoogezand  gebouwd  en ingebrand met nummer 2467 Groningen 1871 jaar 1878 (58) 

5994 980 

06-12-1814 

Tengbergen J. A.   zijn benoeming als inspecteur de directe belastingen van Gelderland , jaar 1814 (2) 



5997 217 

10-03-1815 

Tengbergen J. A. ---- Versten A. A. J.  wordt benoemd tot Inspecteur der Belastingen van Gelderland thans controleur der 

belastingen in Noord Holland i.p.v. de heer Tengbergen J. A  enz. jaar 1815 (3) 

8355 294-33 

26-03-1841 

Tengbergen Johan Fredrik, Kanonnier 6de  batt.  artillerie  national militie * 1816 Amsterdam (oud 24 jaar in 1841) ,  hij 

wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke 
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt 

in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat 

geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. 
Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4) 

8257  69/20, 2 

nr. 150 

20-01-1840 

Tenge Harmen Wiegers te St. Johannesga   hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd 

Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf 

onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 
7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

9187 890 

04-07-1918 

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

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

8257  69/20, 2 

nr. 164 

20-01-1840 

Tenge Wieger H. te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve 

Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de 

bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6) 

8161 79-4 

22-01-1839 

Tengnagel Daniel, Leijden 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) 

6388 14 
29-09-1814 

Tenijoe? Gauke Sikkes en Lohman F. zij zijn van de functie 1e en 2e Luitenant ontslagen komt ook in voor Coopmans Hibbe 
en Hoekema Sjoerd Jacob en Kingma Gerben Jans en Losman Christiaan Fredrik die allemaal met hun functie benoemd 

worden enz. jaar 1814 (1) 

6060 480 

06-07-1820 

Tenking J. W. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6047 379 

03-06-1819 

Tenking W. J.  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 

Tenking W. 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) 

9465 Deel 2, 12 

03-03-1863 

Tenstra Dirk te St. Jacobiparochie, Beurt en Veerdienst van St. Jacobiparochie naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het 

Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8). 

8211 988-3, 39 

Bladzijde 3 26-

09-1839 

Tent A. te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

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

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Weststel- 
      lingwerf 

Tent L.  te Noordwolde staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Weststellingwerf in de 

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

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

8211 988-3, 39 

Bladzijde 3 26-
09-1839 

Tent L. te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

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

8285 615-2, 39-3 

19-06-1840 

Tent L. te Noordwolde wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

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

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

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Tent Lubbert Alberts te Weststellingwerf staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de 

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

8309 1103-17 

07-11-1840 

Tent van Hendrik Arends * 27-02-1814 Dieren wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen 

informatie zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet 

meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van 
Ontslag weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf 

veroordeelden komen voor) enz. jaar 1840 (6) 

6034 398 
30-05-1818 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6093 301 

10-04-1823 

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

6070 424-30      25-

05-1821 

Teppema Bauke Lazes 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) 

6048 448, 1-7, 

11, 23 

06-07-1819 

Teppema Bauke Lazes† De erven 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)  

3594 Map 88-F 
1876-1878 

Teppema E. 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) 



6082 453 

03-05-1822 

Teppema G. Pieters, 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. 34-v 

17-07-1839 

Teppema Gerben P. te Oosterend 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Teppema Gerben Pieters  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 

in het  jaar 1819 (3) 

6070 424-30      25-

05-1821 

Teppema Gerben Pieters 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 

Teppema Gerben Pieters 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 

Teppema Gerbern Pieters, 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 

Teppema Hendrikus J.  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) 

6261 900-2 

04-09-1815 

Teppema Jan Peeters, 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) 

6873 09-04-1825 

 5-A 

Teppema K. B.---- Maneveld Hendrik Albert wonende te Gaastmeer verzoekt eene nieuwe Zeebrief voor het schip de Vrouw 

Dieuwke gevoerd door Teppema K. B. door een gedeeltelijke verandering van eigendom, en gevoerd gaat worden door 

Kapitein Dijkstra Gerrit Alles enz. jaar 1825 (3) 

8308 1070-8 
236-278 

28-10-1840 

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

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

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

8210 966/7 en 

881/14, 7 

27-08-1839 

Teppema K. P. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

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

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

8220   1137/13, 2 

06-11-1839 

Teppema P. G. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen 

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

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

8308 1070-8 

365-407 
28-10-1840 

Teppema P. G. te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de 
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der 

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

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

27-08-1839 

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

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

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

8308 2086-14 
01-11-1840 

Teppema Pieter G.  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) 

6082 453 
03-05-1822 

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

alles (13) 

6070 424-29      25-

05-1821 

Teppema Pieter 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 32-v 
17-07-1839 

Teppema Pieter Y?. te Tjerkwerd 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Teppema Ruurd Boukes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen 

in het  jaar 1819 (3) 

6048 448, 1-7, 
11, 22, 31 

06-07-1819 

Teppema Ruurd 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 (10) hele dossier (30)  

8210 966/7-881/ 14, 

11>> 
27-08-1839 

Teppema T. G. te Tirns staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

6047 379 
03-06-1819 

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

6034 398 

30-05-1818 

Teppemat P. J. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 

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

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Ter Horst Casper, 240 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden 

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



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

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

6678 335 

00-00-1818 

Ter Horst Everhardus       Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2) 

8356 324-18, 3 
03-04-1841 

Ter Horst Gerardus Joannes Franciscus hij wordt vermeld met zijn handtekening in een document genaamd, Wij hebben de 
eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regterlijke 

Ambtenaren in het Arrondissement Sneek ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info.,  Jaar 1841 (5) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Ter Horst Gerardus, 188 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 

Ter Horst Joh’s Antonius, 97 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 

Ter Horst Roelof, 337 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 

Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 

kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier 
met 1521 namen (135) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Ter Horst Sijbrandus, 383 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) 

6046 328-39 

11-05-1819 

Ter Idzard---- Kerk van Ter Idzard 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Terband Hans Sybrens 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    222 

6285 1247- 1 

18-12-1817 

Terborg Jan Hayes, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige 

gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 

1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

6047 379 

03-06-1819 

Terenstra Albert Harings  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 

Terenstra F. 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Terenstra Foppe Jans  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

9182 285/7 
07-02-1916 

Terenstra Ruurd Bolsward Politieagent Met Signalement, jaar 1916 

6070 424-30      25-

05-1821 

Terenstra T. 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) 

6002 719 

11-08-1815 

Terf  M. N. Schoolopziener te Bergum een ordonnantie van uitbetaling ten zijner gunste van f. 120.=  enz. jaar 1815 (1) 

6246 488 

09-06-1814 

Terguin J. ---- Harmens Janna weduwe van Cremer Johan Casper te Leeuwarden wonende, zij wordt vermeld in de 

aantekening van de notulen van het Vredegerecht te Dronrijp als volgt zij neemt domicilie ten huize van  de deurwaarder 
Terguin J. te Minaam  als Eiser  contra Andringa van Assen Wybrandus  te Belkum Onderwerp: de dagvaarding van 5 April 

1814 betreffende de betaling van 100 guldens en 4 stuivers voor de huur van 4 bedden met toebehorentwee tafels en 2 

schragen voor een brigade douaniers enz. enz. en dat de heer Huber Lamb. J. te Dronrijp als gelastigde enz. enz. jaar 1814 (3) 

8380 836-10 

24-08-1841 

Terguin J. O.  hij wordt vermeld in een ondertekend document van de Arrondissements Inspecteur aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Executiekosten inzake Spans B. enz. jaar 1841 (3) 

8380 836-11 

24-08-1841 

Terguin J. O.  hij wordt vermeld in een ondertekend document van de Arrondissements Inspecteur aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Executiekosten inzake Kleiterp S. P.enz. jaar 1841 (3) 

8376 

 

740/30 

29-07-1841 

Terguin Jan in dienst gesteld als Tolgaarder aan de weg Leeuwarden Harlingen jaar 1841 (1) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Terguin Jan, 150 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) 

8356 324-18,1 
03-04-1841 

Terguin Jochem hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de 
Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van het Provinciale 

Geregtshof van Friesland te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 2e kwartaal met 6 kolommen info. 

waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (5) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Terguin Jogchem Berends, 937 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 386 

09-06-1819 

Terguin S.---- Leeuwarden een document met alle reparatien van defecte en afwezige zaken in het Landshuis te Leeuwarden 

opgemaakt door de congierge S. Terguin jaar 1825 (6) 

6245 376 
06-05-1814 

Terguns J.---- Andringa van Assen W. (Wijnandus) gewezen Maire van de gemeente Berlikum , een Memorie voor hem, 
Onderwerp;  de plaatsing van een brigade douaniers te Sint Annaparochie en de vraag om betaling van de huur, ook zijn er bij 

Cremer Johan Caspers de benodigde bedden en tafel en van de heer Oberius (Chirurgijn) te Sint Annaparochie de benodigde 



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

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

9187 1644 

06-11-1918 

Terhenne Dirk, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

8021 1020-19 
09-08-1837 

Terhenne Haije Jacobs * 04-12-1805 Leeuwarden, 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 Theodora Sara 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) 

6381 171-D   

22-03-1814 

Terhenne Jacob Jacobs, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie 

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

9181  2110 
08-12-1915 

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

6834 7-A 

18-02-1824 

Terhorne,  twee staten met 44 Schatplichtigen  met woning en/of gebouw en de taxatie jaar 1824 (6) 

6870 16-03-1825 

20 

Terhorst Everhardus Franciscus Rudolphus Onderwerp: een document waarin vermeld wordt dat er een certificaat verstuurt is 

met het verzoek dit door te sturen naar B & W. van Arnhem enz. jaar 1825 (2) 

6268 

 

326   

13-04-1816 

Terhorst G.  hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of diensen  

over het jaar 1813 en 1815 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 (7) 

6269 

 

397 

04-05-1816 

Terhorst G.  hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of diensen  

over het jaar 1813 en 1815 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 (7) 

6261 899-7 

18-09-1815 

Terhorst G. te Leeuwarden Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van door den Heer Schout van de 

Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven  voor den dienst van 1814  naar aanleiding van 

het besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland  van den 14e Maart 1814  no. 166 enz. jaar 1815 (8) 

6258 643-3 

28-06-1815 

Terhorst G. te Leeuwarden wegens levering Trommelstokken wordt betaald uit het fonds van Onvoorziene uitgaven van 

Hardegarijp naar aanleiding van het besluit van de Commissaris Generaal in de Provincie Vriesland met vermelding welk 

bedrag en waarvoor enz. jaar 1815 (4) 

6258 574 
07-06-1815 

Terhorst G., 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) 

6383 60 

02-04-1814 

Terhorst Hendrik D. 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) 

8375 708-5_22 

20-07-1841 

Terhorst J. A. te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die 

ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. 

een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische 
dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

6011 290 

15-05-1816 

Terhorst J. Vrederegter te Leeuwarden omdat hij heeft bedankt komt in zijn plaats Schultz Cornelis Mr.enz. jaar 1816 (2) 

8214  1026/1-17b 

07-10-1839 

Terhorst Jan Hermanus, Tuinman in de Lemmer, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, 

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 (5) 

6254 140-B-blz. 34 
17-01-1815 

Terhorst Jean Gz. ondertekend een verklaring dat het Originele Rekenboek der geestelijke Goederen van den Jare 1581 en 
onder ons op het raadhuis berustende  enz. wordt vermeld   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. 

6408 305 
26-08-1816 

Terhorst Joan Gz. Secretaris van Leeuwarden ondertekend mede >>>> Buijsing R. (Reinder) Burgemeester  van  
Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de heer 

Antonides J.  en Rholy J. aannemer het betreft een betaling van f.3670-4-0  enz. jaar  1816 (2) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Terhorst Johannes Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Flankeur 1-3-1837 Overleden te Fort de Kock 

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

8201 785/9 

Bladzijde 2 

07-05-1839 

Terjessen ….? Kapitein met het schip de Haabet van Christiansand naar Paimboenf staat vermeld op het document de 

Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook 

rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) 
dossier (8) 

6071 516 

27-06-1821 

Terkaple---- Onderwerp:  Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel,  bewijzen en inlichtingen  dienende tot staving 

van de grenzen  tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e  bewijzen noiet alleen de gedrukte kaarten 

van Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718  en  tot bewijs 
dat Lycklama a Nijeholt  Jonkheer,  verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar of kamp, 

St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, Idaarderadeel, 

Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland  en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., Boersma P. S., 
Rijpkema T. T. , Hesling W of H. ,  Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M.   jaar 1821 (7) 

9180 1054 

05-06-1915 

Terlet Hendrik Jacob Willem,  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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Schoterland 

Terleth H. te Nieuwehorne  staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Schoterland in de 
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de 

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

9185 1620 

05-12-1917 

Terluin  Jelle Veldwachter te Franekeradeel , jaar 1917 (2) 

9414 78 -  80 
22-10-1913 

Terluin J.---- Alkema J. , Terluin J. en Bos R. Gemeente Veldwachters van Franekeradeel  aan hen is ontheffing verleend van 
artikel 4 om de aanslagbiljetten enz., verder een lijst van welke diensten deze Veldwachters in deze gemeente worden 

opgedragen zoals o.a. Hondenbelsting innen enz. jaar 1913 (6) 



9186 494 

19-04-1918 

Terluin J. te Midlum een handgeschreven brief met hun  handtekening verzoekt  vergunning tot slootdemping van een uitweg 

naar de rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Ried met een tekening (Blauwdruk) 

van de situatie met de toestemming  ,     jaar  1918 (10) 

9182 285/13 
07-02-1916 

Terluin Jelle Midlum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

8033  1276-13 

27-06-1838  

Termaat Gerardus Johannes Tamboer afd. Grenadiers * 30-05-1814 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) 

8106 150, 812/7 

18-08-1838 

Termaten Kornelis Johannes Eduart Rotterdam en op Reis naar de  Zeeman Oost-Indien, jaar 1838 

8033  1276-13 
27-06-1838  

Termaten Pieter Jacobus Johannes,  Fuselier Algemeen depot der Landmagt no. 33 * 26-06-1818 Rotterdam,  hij wordt 
vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen 

vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost 

Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der 
alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. 

Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4) 

8361 42-19 

01-05-1841 

Termeij Dirkje * Loenen (Utrecht) staat vermeld op de 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  enz. en 

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

8384 916/10 
16-09-1841 

Termeraad Martinus Hens Willem , loteling krijgt toestemming om aan de Haringvisserij deel te nemen, maar is ziek  enz. 
jaar 1841 (2) 

6683 2 deel 2, 7 

04-01-1819 

Termeulen J. te Gelselaar 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) 

6057 242-b 

05-04-1820 

Ternaard,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland 

en Noord Braband jaar 1820 (2) 

9182 113-a  

15-01-1916 

Ternaard, Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters 

van de  gemeenten  aan de Comm. van de Koningin,  en opgaven van verloren gegane dieren,  veevoeders, hooi,  lijsten met 
namen van de getroffenen  (onder familienaam opgenomen in deze index) de  gemeenten  zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel,  

Aengwirden, Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, 

Hindelopen, Warga, Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum,  Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag , 
Schiermonnikoog, Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst   

jaar 1916 (1) 

6867 06-02-1825 

5-A 

Ternaarder Polder; den storm van 3 februari is de dijk van de polder door de hoge vloed overgelopen  enz. jaar 1825 (1) 

9185 1652 

00-12-1917 

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

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

6414 27 
15-01-1817 

Ternart Louis 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) 

6691 246 

00-00-1819 

Teroele Lijst met  naam van de eigenaren van aan Miltvuur gestorven Koeien, in Oudega, Idzega, Gaastmeer, Heeg, 

Hommerts, Jutrijp, Indijken, Smallebrugge, Broek, Tjerkgaast, Teroele, Follega. Jaar 1819 (8) (zie ook onder Miltvuur) 

6267 156 

17-01-1816 

Terp H. vermeld als crediteur wegens geleverde goederen en/of diensten op een staat met uitgaven van de Gemeente Stavoren 

wegens zodanige posten welke het toegestane op het Budget van 1813 overschreeden enz. enz. jaar 1816 (3) 

3698 B-33 

25-02-1832 

Terp van der Alle Ebes, 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) 

7977 137-7, 18 

08-02-1837 

Terp van der Dirk * 1816 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten 

kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt 

ontslag enz. jaar 1837 (8) 

3698 B-33 
25-02-1832 

Terp van der Durk Ebes, 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-33 

25-02-1832 

Terp van der Ebe Alles gehuwd met  Piekje …..?, 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) 

7977 137-7, 17 
08-02-1837 

Terp van der Geeske * 1815 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten 
kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt 

ontslag enz. jaar 1837 (8) 

3698 B-33 

25-02-1832 

Terp van der Geeske Ebes, 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) 

6027 739 

20-10-1817 

Terpsma Douwe Jacobs, 64 jaar, gewezen schoolmeester, Dorpregter en Ontvanger te Scharnegoutum, Onderwerp; een 

request wegens zijn pensioen ook al wegens het niet willen afleggen van de verklaring van eeuwige haat aan het 
Stadhouderschap en het huis van Oranje in 1796  enz. enz.  jaar 1817 (2) 

6028 816 

17-11-1817 

Terpsma Douwe Jacobs, dat hij de functie van Schoolmeester, Dorpregter en ontvanger van het reeel en floreen en vijf 

specieen heeft waargenomen en dat hij deze post is kwijt geraakt omdat hij in 1796 wegens het niet willen afleggen van de 
verklaring van eeuwige haat aan het Stadhouderschap en het huis van Oranje en verzoekt om een pensioen enz. enz. jaar 1817 

(1) 

5995 71/6 

27-01-1815 

Terpsma Jacob Herkes te Sneek, Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt 

genoemd in de boedel van ---- Tibma Jouke Minks  * 14-10-1789,  Gewezen  Ontvanger van Sneek, de deurwaarder 
Sybrandi K. is bij hem ter huize om zijn goederen te verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en  de 

Inventaris lijst van zijn bezittingen en huisraad door de deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft 

hij van het door hem verduisterde geld (een bedrag van f. 24529-13-2) er goed van geleefd)  jaar 1815  (2)  dossier (36) 

6291 834-7 

01-10-1818 

Terpsma Pier G.---- Beijma  E. M. (Eduard Marius) van, Grietman van Franekeradeel geass. met den secretaris Wybenga S.   

Onderwerp: van de dorpe Herbayum  de stemgerechtige Floreenplichtige zonder onderscheid godsdienstige gezindheid 

enz.enz. verder gaat het over Bouwland toebehorende aan de Armenvoogdij, wat door  Bouma Wybren Gerrits in huur wordt 
gebruikt enz. dit document wordt ondertekend door Cuperus Klaas, Terpsma Pier G., Kistma P. D., Pars J. J., Viersen Fedde 

J., Renses Gerrit, Staag v.d. Sybren D., Dijkstra Reinder Hans?, Keui??huis, Lan? Klaas Boukes, Hijtsma C.,   Beyma van 

Eduard Marius,  Wybenga S. verder genoemd Attes Claas de weduwe, Bergma Daniel,   Sytzema Cornelis Zijtes, Beyma van 
Thoe Kingma  c.s. Boer de  Sjoerd Ymes, Haanstra Andries Ages, Bouwma Wytze Gerrits,  Hoop de Jakle Everts enz. jaar 

1818  (7) dossier (19) 

6395 457 

13-05-1815 

Terpsma Pier G. te Herbaijum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente 

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

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

6047 379 
03-06-1819 

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

3575 4 

18-11-1878 

Terpstra  Jan wonende te  Oudebildtzijl, Veereigenaar te Oudebildtzijl 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) 

8077 264/8, 188 

15-03-1838 

Terpstra  Jelle Hylkes Dokkum/Stroobos Trekschipper en  Kastelein 50 jaar oud, jaar 1838 

6632  1303 + 1338 
25-10-1814 

29-10-1814 

Terpstra  P. D.  Mr. Vleeschhouwer wonende op de Nieuweburen te Leeuwarden  geeft in een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland  te kennen dat hij een Extra Groote Vette zwaare Os en twee vette schapen en gaarne deze uitblinkers in de 

aanstaande Slagtmaand zou willen laten verloten dan volgen de voorwaarden van de verloting enz. jaar 1814 (4) 

5666 5 

13-11-1890 

Terpstra  Pieter Easges  te Warga Reder en  Landgebruiker, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1890 

5663 31, 66=Min 

18-04-1889 

Terpstra  R. S. Bergum Schip de Oostermeer-Opeinde, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889 

9134 970 

13-07-1883 

Terpstra  Siedse Sjoerds  ---- Janzen Frederik Hendrik Rijksveldwachter te Bergumerheide  constateerd dat de 

Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans toen deze surveilleerde bij een feest dat te Bergum plaats vond  in 
beschonken toestand zijn sabel tegen het publiek trok enz. enz. , verder worden er in genoemd  b.v. als omstander, getuigen 

met hun verklaring enz., Pietersen Johannes  Klerk te secretarie te Bergum,  Roelofs Maria Reinoudina Concierge , Auwen 

Hendricus Hendrik Jan) 30 jaar     en  de Kastelein en Logementhouder te  Bergumerdam, Terpstra  Siedse Sjoerds  (Hij 
wordt verzocht zijn Herberg te Sluiten) , Pijkstra Jan Aannemer , Zwaag van den Jan Conducteur en Voerman rijdende op de 

Tram Veenwouden op Bergum , Haitsma Klaas Siebrens  , Veen van de Hidde Jacobs,    Atsma Geert Dirks,    Berg v.d. 

Sjoerd Jans,  Kamp van den Trijntje,  Veen van der Elisabeth,  Bos Johannes  Schoenmaker , Rietstra Anne Jans  Arbeider te 
Bergum, Veenstra Jan Houtzaagmolenaarsknecht te Bergum  (ook aanwezig de getekende verklaring van de 

Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans, jaar 1883 (12) 

6252 1179-80 
08-11-1813 

Terpstra ….? Te Groningen hij betaald als  voor fournitures en Brandstoffen aan de Militairen Wagten enz. f. 158-7-4, 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) 

6252 1179-15 
08-11-1813 

Terpstra ….? Te Groningen wegens Brandstoffen , hij komt voor  op de Rekening van ontvangsten gemaakt door Witteveen 
Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf 

van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88) 

6849 37-A 
19-07-1824 

Terpstra A. B.---- Meinardy Joh. , Cuperus S. D. Terpstra A. B. een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen 
wegens het niet aangeven van een vrouwelijke dienstbode jaar 1824 (2) 

8375 708-5_25b 

20-07-1841 

Terpstra A. B. te Marssum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 

Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Menaldu- 

        madeel 

Terpstra A. B. te Marssum 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) 



8285 615-2, 25,2 

19-06-1840 

Terpstra A. B. te Marssum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8386 949/25 
20-09-1841 

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

soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Terpstra A. B. te Marssum, 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) 

3622 L- 1, 11, 12 

06-01-1876 

Terpstra A. G.---- Terpstra Harmen Gerrits  van beroep Kastelein onder Eestrum, pachter voor 1 jaar van het Kollumerverlaat 

met Huizing met invordering van Tol en Visscherij enz. aanwezig tarief voor den Trekweg, Verlaat en Boomgelden en de 
reglementen de borgen zijn: Terpstra A. G. en Terpstra G. G.  allen ondertekenen de akte jaar 1876 (24) 

9921 22              20-

10-1882 

Terpstra A. K., 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) 

8280 526-1, 25 
22-05-1840 

Terpstra A. P. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

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

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

8211 988-3, 23 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Terpstra A. S. t Wijtgaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 

bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

8280 526-1, 23 

22-05-1840 

Terpstra A. S. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document 

genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_23b-v 

20-07-1841 

Terpstra A. S. te Wijtgaard staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. 

V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 

goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Leeuwarde- 

          radeel 

Terpstra A. S. te Wijtgaard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de 

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

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

8386 949/23 
20-09-1841 

Terpstra A. S. te Wijtgaard, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  

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

6393 172 

17-03-1815 

Terpstra Abe Klases---- Reitsma Keimpe Pieters van beroep Chirurgijn en Vroedmeester te Tzum  er wordt verzocht door 

den Luitenant Collonel Dijk v. H. M. die dit  document ondertekend om bij de 1e Comp. 13e Bat. voornoemde als Majoor te 
mogen aanstellen  thans 2e Luitenant en wegens ongeschiktheid van de Chirurgijn Hilarides Marten Sijtzes thans 1e Luitenat 

2e Comp. de persoon van Terpstra Abe Klases thans Sergeant enz. jaar 1815 (1) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6070 424-30      25-

05-1821 

Terpstra Aede Jans hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland 

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

6060 480 

06-07-1820 

Terpstra Aede Jans, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst de, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische 

naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten 

betalen in het  jaar 1819 (2)r 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 

Terpstra Aede Jans, 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) 

6282 737-3 

07-07-1817 

Terpstra Aide J., Boer te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

9180 264 

06-02-1915 

Terpstra Akke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6623 205 
31-10-1813 

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

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

6250 968 
14-10-1814 

Terpstra Aldert, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt 
vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  

(2) (gehele dossier 8 ) 

6388 58            
10-10-1814 

Terpstra Ale K. te Tzum, Sergeant als zodanig voorgedragen bij de krijgsraad van het 13e Bataillon enz. jaar 1814 (2) 

6395 457 

13-05-1815 

Terpstra Alle K. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot 

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

Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen 
met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

6632 1276  

1e blz. van 
kolommen 

Terpstra Allert A., 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) 



14-10-1814 

6264 1149-2 

21-11-1815 

Terpstra Andries Gerrits komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter 

vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen 

waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

6626 487  blz. 10 
07-04-1814 

Terpstra Anne Jans 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) 

8386 949/25 
25-09-1841 

Terpstra Anne Sybrens---- Zwart Klaas Jans  en Terpstra Anne Sybrens biede kasteleins  te Wytgaard,  verzoeken in een 
handgeschreven brief met hun  handtekeningen dat de harddraverij op de straatweg enz. jaar 1841 (1) 

8257 74/14 

13-18 

21-01-1840 

Terpstra Anne Wijtzes zijn  nummerverwisselaar is Haan de Hendrik 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) 

9187 1341 

06-09-1918 

Terpstra Arjaantje, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale 

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

8225  1245-8b    

1-10 
07-12-1839 

Terpstra Arrien Sijtzes 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Terpstra Auke 30 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de 

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

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

6418 255-BB 
01-06-1817 

Terpstra Auke 552 Dokkum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste 

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

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

6850 43-A  
04-08-1824 

Terpstra Auke B. Grofsmid te Marssum een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring wegens 
verkeerde aangifte van een  vrouwelijke dienstbode jaar 1824 (2) 

8379 815-12 

19-08-1841 

Terpstra Auke Broers--- Dekker J. K. te Marssum en een handgeschreven brief met  handtekening  van Terpstra Auke Broers 

mr. Grofsmid te Marssum  een procesverbaal  van waardering en berekening der schadeloosstelling voor de onteigening ten 
behoeve van de weg Leeuwarden Harlingen , de opzichter deze weg is Jaarsma H. J.. enz. jaar 1841 (4) 

8356 312-10 

31-03-1841 

Terpstra Auke Broers te Marssum staat vermeld in een document Waardering van onteigeningen ten dienste van den grooten 

weg van Leeuwarden op Harlingen enz. jaar 1841 (4) 

9465 Deel 3, 3 
31-10-1866 

Terpstra Auke Jans te Rinsumageest, Trekschuiten en Barges van Birdaard 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)   

6284 1099 blz. 6  
31-10-1817 

Terpstra Auke Jolties, 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) 

6271 586-5 

01-07-1816 

Terpstra Auke Jottjes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om 

overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 
1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd 

naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

9187 1341 
06-09-1918 

Terpstra Auke, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 
van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

(5) 

6271 574-3-B 

06-07-1816 

Terpstra Aukjen Jans, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 

gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve 
van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Terpstra B. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat 

hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij 
verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier 

(15) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Terpstra B. te Oostrum 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) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 7 

17-09-1839 

Terpstra B. W. te Oosthem 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) 

6277 77-c-7 

21-01-1817 

Terpstra Beern P. hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en wordt 

vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier 
over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9) 

9180 42 

07-01-1915 

Terpstra Berend,  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) 

9186 10 

03-01-1918 

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

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

1918 (6) 

3698 A-18 
08-10-1828 

Terpstra Bokke Tjallings, 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) 



6418 248-C 1e bat  

12e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

Terpstra C. L. 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) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 

28-06-1817 

Terpstra C. L. T. 691 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) 

6387 45 

07-09-1814 

Terpstra C. te Groningen , een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij nog geen rekening heeft ontvangen van 

Schoolland B. J. van beroep Koopman enz. tevens genoemd Ruhlman & Comp. C. wegens geleverde Voeragie en Vrieze H. 

van beroep Koopman te Heerenveen enz. jaar 1814 (3) 

6386 41 t/m 52 

07-09-1814 

Terpstra C’s te Groningen, Onderwerp; Levering van Fourrages aan de comp. Gendarmerie voor mij aangenomen onder de 

Firma van Ruhlman C. & Comp. In dit dossier worden verder genoemd Antonides ….? , Decker ….? Capitein der Artillerie 

enz. jaar 1814 (23) 

6060 480 

06-07-1820 

Terpstra D. D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6082 453 

03-05-1822 

Terpstra D. 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) 

8210 966/7 en 

881/14, 11 
27-08-1839 

Terpstra D. G. de weduwe te Goenga 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Terpstra D. H. 17 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) 

6060 480 
06-07-1820 

Terpstra D. K. , 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 

Terpstra D. K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

alles (13) 

6070 424-29      25-

05-1821 

Terpstra D. 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) 

8280 526-1, 11 
22-05-1840 

Terpstra D. P. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; 
Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent 

billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de 

woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle 
gemeenten van Friesland  (123) 

8285 615-2, 11-1 

19-06-1840 

Terpstra D. P. te Marrum 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) 

8285 615-2, 11-2 
19-06-1840 

Terpstra D. P. te Marrum 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) 

8211 988-3, 11 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Terpstra D. P. te Marrum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Terpstra D. R. te Marrum, 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) 

8210 966/7 en 

881/14, 5 

27-08-1839 

Terpstra D. W. te Schraard 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Terpstra Dirk K.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6086 881 
23-09-1822 

Terpstra Dirk Klazes een reclamatie wegens  een te hoge aanslag door de zeters en hij vraagt een hertaxatie door de heer 
Ploeg van der Rein Douwes te Huizum enz. enz. jaar 1822 (1) 

6385 142 

06-07-1814 

Terpstra Dirk Piers Jan te Marrum 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) 

6276 1102-3 

18-12-1816 

Terpstra Dirk Piers moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van 

Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21) 

6402 

 

922-1+7 

09-12-1815 

Terpstra Dirk Piers staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, 

PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en 
aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document 

(13) 

6401 
 

859-1+10 
10-10-1815 

Terpstra Dirk Piers staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt 



van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 

1815 (3) Dossier (15) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Terpstra Dirk Wigers 298 Ternaard 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) 

6070 424-30      25-

05-1821 

Terpstra Doekle 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) 

6830 18-A blz. 44 

21-01-1824 

Terpstra Douwe D. 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) 

6261 900-2 
04-09-1815 

Terpstra Douwe 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) 

5998 319 

05-04-1815 

Terpstra Douwe Jacobs hij wordt voorgedragen voor de post van Commies der derde Klasse te Kollum hij is een der 

geremoveerde (afgezette) ambtenaren in de jaren 1795 en 1796 door de Franschen enz. jaar 1815 (2) 

9181  1923 

01-11-1915 

Terpstra Douwe,  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) 

6632 1276  

2e blz. van 
kolommen 

14-10-1814 

Terpstra Durk Douwes, 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) 

6056 224 
28-03-1820 

Terpstra E,   een ordonnancie van betaling met 3 kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1) 

6079 170 

15-02-1822 

Terpstra E. G.  bode bij het Gouvenermwnt van Vriesland  hij krijgt eervol ontslag met een jaarlijks pensioen van fl. 300.= 

enz. jaar 1822 (1) 

6045 285 
26-04-1819 

Terpstra E. G. , hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie 
enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (2) 

6068 

 

251 

31-03-1821 

Terpstra E. G. , hij wordt vermeld op een document en wel:  Nota  der aan het Minesterie van Justitie verschuldigde Zegel en 

Leges Gelden van de hier na genoemde Ordonnantien. Jaar 1821 (2) 

6048 462 
14-07-1819 

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

6072 531 

04-07-1821 

Terpstra E. G. hij staat op een Document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van 

Vriesland hiernevens toe te zenden de Ordonnantiën hieronder vermeld met het verzoek dezelve aan belanghebbenden te 

doen toekomen enz.  met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (2) 

6048 508 

26-07-1819 

Terpstra E. G. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den 

Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (2) 

6051 
 

749 
18-10-1819 

Terpstra E. G. hij staat vermeld op een document genaamd De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere 
Gouverneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie  van wie leges moet worden 

afgehouden met vermelding van de sommen en verschuldigde leges enz.  Jaar 1819 (1) 

6059 461 

27-06-1820 

Terpstra E. G. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken en Waterstaat ten 

bedrage van enz. een document met 5 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden jaar  1820 (2) 

6006 1001 

27-12-1815 

Terpstra E. G. staat vermeld op een lijst van het Ministerie van Binnenlandsche zaken vermeld als Lijst der verschuldigde 

Leges op de Betaalsrol met de bedragen zoals Sommen aan hun competerende volgens de betaalrol enz. jaar 1815 (2) 

5985 191 

16-03-1814 

Terpstra E. G. van beroep Klerk----Bergsma E. H., en Sminia van H.  dit document is een Declaratie van beide genoemde in 

de functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen e.a.van geemployeerden aan 
het bureau enz. jaar 1814 (3) 

6840 36-A  

blz. 12 
22-04-1824 

Terpstra E. 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) 

8375 708-5_39a 

20-07-1841 

Terpstra E. te Noordwolde staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N. 

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

juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8211 988-3, 39 
Bladzijde 2 26-

09-1839 

Terpstra E. te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende 
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van 

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

7977 157-15 

13-02-1837 

Terpstra E. wonende te Noordwolde hij heeft gereclameert tegen zijn aanslag op het regt van patent dienst 1836 op de aanslag 

eener Praam maar die al door hem is gesloopt voor 1836 enz. jaar 1837 (5) 

6063 682 

03-10-1820 

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

8310  1131/2 
14-11-1840 

Terpstra Eelke Gerrits  ,  Proces verbaal Eelke Gerrits  Terpstra Landbouwer te Oude Bildtzijl (wordt ook in genoemd Eelke 
Jitzes Terpstra) , jaar 1840 (8) 

7977 158-6, 8 

14-02-1837 

Terpstra Eeltje Jenses te Dantumadeel, 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) 

6086 824 

06-09-1822 

Terpstra Eyls Geerts , gepensioneerde Staten bode hij is overledenb en wordt ingeschreven in het grootboek burgelijke 

pensioenen hij had een jaarlijks tractement van f. 300.= enz. jaar 1822 (1) 



6075 750 

03-10-1821 

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) 

8210  958/2 211 
Bladzijde 4 

17-09-1839 

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

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

6271 602 -4 

18-06-1816 

Terpstra F. M. staat vermeld op het document samen met 20 inwoners van Spannum: Ter voldoening van de  de schaden van 

In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna 
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

8210 966/7 en 

881/14, 5 
27-08-1839 

Terpstra F. W. te Piaam 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) 

9187 1787-A 
05-12-1918 

Terpstra Feite, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 

(5) 

8350 171-6 

19-02-1841 

Terpstra Foekert Cornelis geboren of gedoopt wordt vermeld in een document van de Minister van Binnenlandsche Zaken 

aan de Gouverneur van Vriesland genaamd Staat van Bedelaars die in de maand december 1840 in de Ommerschans zijn 
opgenomen en welke ten laste van uw Gemeente en Uwer Provincie gebracht zijn en verzoek U om de desbetreffende 

besturen ten spoedigste enz. met 8 kolommen informatie enz. jaar 1841 (6) 

6864 21-C 
07-01-1825 

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

1825 (5) 

6865 19-C 

15-01-1825 

Terpstra Folkert Cornelis---- Achenbach Hendrik Andreas  en Terpstra Folkert Cornelis  Onderwerp; Militie  zij worden niet 

vermeld na onderzoek op de Missieve staten  1814 en 1816 enz. enz. jaar 1825 (1) 

8375 716-3_2d 

22-07-1841 

Terpstra Folkert Cornelis 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) 

8375 716-3_3D 

22-07-184 1 

Terpstra Folkert Cornelis Nieuwleuzen 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) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Terpstra Folkert Cornelis, 635 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) 

6302 62 
07-02-1823 

Terpstra Folkert Korn’s,  hij wordt  vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum 
voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan  in den jare 1822 met in diverse kolommen de 

vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en 
Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823  (7) 

6840 36-A  

blz. 21 

22-04-1824 

Terpstra Frerik J. 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Terpstra G. A. 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) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 7 

17-09-1839 

Terpstra G. de weduwe 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) 

3622 L- 1, 11, 12 

06-01-1876 

Terpstra G. G.---- Terpstra Harmen Gerrits  van beroep Kastelein onder Eestrum, pachter voor 1 jaar van het Kollumerverlaat 

met Huizing met invordering van Tol en Visscherij enz. aanwezig tarief voor den Trekweg, Verlaat en Boomgelden en de 

reglementen de borgen zijn: Terpstra A. G. en Terpstra G. G.  allen ondertekenen de akte jaar 1876 (24) 

8211 983/7 
Deel 1 

24-09-1839 

Terpstra G. J., 17 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)       

6034 398 
30-05-1818 

Terpstra G. L. 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) 

8211 988-3, 23 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Terpstra G. P. te Huizum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 

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

(132) 

8285 615-2, 23,4 
19-06-1840 

Terpstra G. P. te Huizum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen 

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

8375 708-5_13a 
20-07-1841 

Terpstra G. R. te Dongjum staat als de ontbieder van  wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. 
M. (Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten 

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

(6)  



8386 949/13  

20-09-1841 

Terpstra G. te Dongjum , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  

welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als ontvanger  van  Dranken)  met vermelding 

van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8210 966/7 en 
881/14, 5 

27-08-1839 

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

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

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

8308 1070-8 
451-493 

28-10-1840 

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

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

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

8280 526-1, 4 

22-05-1840 

Terpstra G.P.  als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6271 574-8 

06-07-1816 

Terpstra Geert Andries, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 

gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve 
van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

6264 1149- 6 

21-11-1815 

Terpstra Gerben Ates komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Welsrijp 

ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen 

waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

9126 958 

09-06-1879 

Terpstra Gerben Pieters te Welsrijp is benoemd tot lid van het college van zetters voor Hennaardedeel jaar 1879 (2) 

6423 560 

14-11-1817 

Terpstra Gerrit Munt.,  Bozum hij wordt vermeld als Geremplaceerde van het genoemde Contignent waartoe hij behoort op 

een Nominative Lijst met 12 kolommen informatie van Manschappen welke met Groot Verlof naar Hunne Haardsteden zijn 
opgezonden, en het Bataillon moeten retourneren, als bijlage van een door Kuijtenbrouwer Luitenant Kolonel Kommandant 

Bat. Art. Nat. Militie no. 4 ondertekende brief de aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (4) 

6282 737-15 
07-07-1817 

Terpstra Gerrit S., Boer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van 
de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

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

6658 575 blz. 4 
25-11-1816 

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

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

6840 36-A  
blz. 47 

22-04-1824 

Terpstra Gerrit van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat 
houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over 

hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

8308 2086-15 
01-11-1840 

Terpstra Gosse 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) 

8199 728-2 
17-07-1839 

Terpstra Gosse Jans Boerin te Holwerd het betreft een brief wegens een tegen haar opgemaakt Procesverbaal van Bekeuring 
enz. jaar 1839 (2) 

8386 949/13  

20-09-1841 

Terpstra H. B. te Schalmen, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke 

dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als ontvanger  van  Dranken)  met 
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8257  69/20, 1 

nummer 36 

20-01-1840 

Terpstra H. 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) 

6034 398 

30-05-1818 

Terpstra H. R. 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) 

6078 95 

25-01-1822 

Terpstra Hage U. , Huisman te Stiens, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang  District  Stiens jaar 1822 (2) 

8364 502-495-16 
21-05-1841 

Terpstra Haije Ulbes hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het 
Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van 

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

8359 377/28, 5 

19-04-1841 

Terpstra Haije Ulbes 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) 

6840 36-A  

blz. 48 
22-04-1824 

Terpstra Harm R. 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) 

3622 L- 1, 11, 12 

06-01-1876 

Terpstra Harmen Gerrits  van beroep Kastelein onder Eestrum, pachter voor 1 jaar van het Kollumerverlaat met Huizing met 

invordering van Tol en Visscherij enz. aanwezig tarief voor den Trekweg, Verlaat en Boomgelden en de reglementen de 

borgen zijn: Terpstra A. G. en Terpstra G. G.  allen ondertekenen de akte jaar 1876 (24) 

6070 424-29      25-
05-1821 

Terpstra Haye 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) 

6089 1194 blz. 1        
23-12-1822 

Terpstra Haye Ulbes Huisman te Stiens 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 1215-1 

29-11-1823 

Terpstra Haye Ulbes te Stiens en Huisman  aldaar, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Stiens in 

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

8359 377/28, 8 

19-04-1841 

Terpstra Haye Ulbes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld 

ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van de 
Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot uitoefening van het 

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

1841 (6) 

6082 453 
03-05-1822 

Terpstra Haye, 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) 

9187 1341 
06-09-1918 

Terpstra Heerke gehuwd met Loonstra Hiltje, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), 
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte 

datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

9182 441 
08-03-1916 

Terpstra Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3) 

9180 264 

06-02-1915 

Terpstra Hermania,  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) 

6054 56 
25-01-1820 

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

9185 1472 

07-11-1917 

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

Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

6834 21-C 
20-02-1824 

Terpstra Holle…Gerbens , Westerbeek Jan en Schellenberg Reinier Miliciens die onder de vrijwillig aangeworvene zijn 
overgegaan  enz. jaar 1824 (4) 

9181 1751 

06-10-1915 

Terpstra Hylke,  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) 

9183 1306 
06-09-1916 

Terpstra Hylke, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

6070 424-29      25-

05-1821 

Terpstra Iede M. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke 

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

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

8210  958/2 211 

Bladz. 3>> 

17-09-1839 

Terpstra IJ. J. te Surhuizum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

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

3622 A-3 
blz. 5 

05-01-1848 

Terpstra IJme J. , 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. 5 

31-12-1852 

Terpstra IJme J. , wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale 
Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 

3622 A-3 

blz. 2 
05-01-1848 

Terpstra IJme Jacobs, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale 

Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8) 

3622 A-10-2, 5 

Regist.9170 
15-03-1873 

Terpstra IJme Jacobs, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 

Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-5  
blz. 2 

31-12-1852 

Terpstra IJme Jacobs, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale 

Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8) 

3622 A-6  
blz. 2 

12-01-1858 

Terpstra IJme Jacobs, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 

vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 

Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8) 

3622 A-6  

blz. 3 

12-01-1858 

Terpstra IJme Jacobs, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 

vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8) 

3622 A-6  

blz. 5 

12-01-1858 

Terpstra IJme Jacobs, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 

vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8) 

3622 A-9  

blz. 5 
24-03-1868 

Terpstra IJme Jacobs, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, 

gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers 
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, 

Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10-1, 5 
Regist.9168 

22-02-1873 

Terpstra IJme Jacobs, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger 

de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale 

Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 



6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Terpstra IJsbrand, 202 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 

Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 

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

met 1521 namen (135) 

9187 1341 

06-09-1918 

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

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

(5) 

6424 584 
02-12-1817 

Terpstra J. A. 10 is zijn volgnummer in de Gemeente Gaasterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 
(5) 

6008 82 blz. 3 

03-02-1816 

Terpstra J. D. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen 

betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij 
voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8) 

8308 1070-8 

494-536 
28-10-1840 

Terpstra J. D. te Witmarsum 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) 

6419 287-C 1e  

Bataillon 
28-06-1817 

Terpstra J. E. 462 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) 

8197 701-23 
10-07-1839 

Terpstra J. F. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland 
betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de 

jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6) 

6034 398 

30-05-1818 

Terpstra J. G. 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 79       

23-04-1814 

Terpstra J. H. 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) 

8308 1070-8 

279-321 

28-10-1840 

Terpstra J. J. 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 966/7-881/ 14, 

6>> 

27-08-1839 

Terpstra J. J. te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

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

8375 708-5_40b 
20-07-1841 

Terpstra J. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) 
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van 

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

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Wonse- 

         radeel 

Terpstra J. te Arum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

1841 (4) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 1 26-

09-1839 

Terpstra J. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

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

8211 988-3, 40 
Bladzijde 2 26-

09-1839 

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

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

8386 949/40 
20-09-1841 

Terpstra J. Te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers 
der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank 

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

8375 708-5_25c 

20-07-1841 

Terpstra J. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 

Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Menaldu- 

        madeel 

Terpstra J. te Dronrijp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand 
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

1841 (5) Gehele provincie (122) 

8386 949/25 

20-09-1841 

Terpstra J. 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) 

6034 398 
30-05-1818 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

8285 615-2, 6-3 19-
06-1840 

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

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



8280 526-1, 40,1 

22-05-1840 

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

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

8378 779/4 

09-08-1841 

Terpstra J. W. Schoenmaker te Wouterswoude, Zij waren aanwezig bij een ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomst en zijn 

tot heden onvervolgd gelaten en er wordt overwogen ze wel te vervolgen enz. enz.  en er staat een bedrag aan boete bij.  jaar 

1841 (2) 

6382 50 en 51 
03-04-1814 

Terpstra J. Y (naste burman) ---- Ongersma Coene Wybrens te Surhuisterveen enig zoon van Ongersma Wybren Coenes (een 
gering dagwerker en zwaar gebroken, oud 69 jaar, en Ruurds Baukje oud 55 jaar hebbende getrokken nr. 272 in de 

Landmilitie de welke verzoekt op grond van bijgaand bewijs vrijstelling na onderzoek is gebleken dat Ongersma Coene 

Wybrens wiens ouders, familie of vrienden zich acht malen bij mij hebben vervoegd met allerlei soorten van getuigschriften 
waaruit blijkt dat hij voor het bestaan van zijn ouders onontbeerlijk is het bijgaande bewijs is getekend door de getuigen lid 

van de raden Gemeente Surhuisterveen Zuidema P. W., Bouma W. N., Postma O. O.,  Terpstra J. Y (naste burman) Veenstra 
G. L., Baukes Jan (Aldenbureger ) en Piersma H. H. Enz. Jaar 1814 (4) 

6631  1174 

22-09-1814 

Terpstra Jacob H. te Sneek komt voor in een document van opgegeven personen de jare 1795 ten gevolge van den 

Revolutionairen tijd van hunne bedieningen zijn ontzet door herstelling in enz. jaar 1814 (4) 

6644  848 
21-10-1815 

Terpstra Jacob IJmes van beroep Boer en Schors van der Jan Dirks Koopman beide te Surhuisterveen dat door de 
voorgangers Veenstra Gerken Louwrens Veenstra Tjisger? Tjipkes als Armvoogden  aan de Notaris Andreae Pieter te 

Leeuwarden wegens het onderhoud van Eits Evert verder ook ondertekend door Deinema W. T. als gelastigde enz. jaar 1815 

(2) 

6418 248-A  
 5e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Terpstra Jacob Wietzes * Drisummerterp bij Dokkum  wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier 
van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit 

den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

6418 248-b 3e bat 2e  

blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Terpstra Jacob Wietzes 806 is zijn volgnummer bij de 3e 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 

 

Terpstra Jacob Wietzes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de 

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

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

6418 255-B 
01-06-1817 

Terpstra Jacob Witse 195 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) 

9185 1312 

05-10-1917 

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

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

(5) 

6870 15-03-1825 
3-A 

Terpstra Jacobus---- Schippers S. W. door zijn overlijden is de post van rector der Latijnsche scholen in Franeker 
opengevallen en worden nu voorgedragen Wieringhem Borski van Gerard, candidaat in de letteren thans conrector in 

voornormfr scholen, Amersfoort Henricus rector der Latijnsche school in Sneek enz. en Terpstra Jacobus doctor in de letteren 

enz. jaar 1825 (2) 

6872 31-03-1825 

9-A 

Terpstra Jacobus---- Wieringhen Borske van Gerard Conrector te Franeker, hij word benoemd tot rector van de Latijnsche 

scholen te Franeker in plaats van wijlen de Heer Schippers ….?  En tot conrector wordt benoemd Terpstra Jacobus te 

Rotterdam enz. enz. jaar 1825 (3) 

6631  1114 
5e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Terpstra Jakob  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 

4e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Terpstra Jakob hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen 

voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt 

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

6419 287-C 3e  

Bataillon 

28-06-1817 

Terpstra Jakob Wietzes 806 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) 

3594 Map 88-F 

1876-1878 

Terpstra Jan  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) 

6407 190A 

29-04-1816 

Terpstra Jan Anne staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. de geboortplaats enz. genaamd 

Nominative Staat der Manschappen van het Bataillon Artillerie Nationale Militie nr. 1 enz. jaar 1816 (2) dossier (12) 

6417 177 
26-04-1817 

Terpstra Jan Annes 6 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon 
(o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog 

met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere 

omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 
1841 (7) 

9182 285/8 

07-02-1916 

Terpstra Jan Birdaard Politiebediende Met Signalement, jaar 1916 

8381 841/10-154 
26-08-1841 

Terpstra Jan Een staat van Miliciens dienende  in het 8e regiment infanterie  waarin vermeld de namen van soldaten die , 
overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (2) 



6840 36-A  

blz. 21 

22-04-1824 

Terpstra Jan F. 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) 

8361 420-8 

30-04-1841 

Terpstra Jan Freerks  Landbouwer onder Workum, het betreft zijn request omtrent het verlangen van zijnen zoon Terpstra 

Lieuwe dienstpligtig volgens loting der Nationale Militie enz. jaar 1841 (4) 

6631 1066-17 

02-09-1814 

Terpstra Jan Jophannes 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Terpstra Jan O. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te 

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

6026 652 
23-09-1817 

Terpstra Jan O. staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis 
koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 

kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3) 

6838 7-A bijlage2 

Mannen  
Huis Justitie 

26-03-1824 

Terpstra Jan O., 105 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar 
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 

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

(48) 

6838 7-A bijlage1 

Mannen 

Crimineel 
26-03-1824 

Terpstra Jan O., 151 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 bijlage1 

Mannen  
Huis Justitie 

26-03-1824 

Terpstra Jan O., 247 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 bijlage1 

Mannen  

Huis Arrest 
26-03-1824 

Terpstra Jan O., 43 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) 

8224 1229-1 

02-12-1839 

Terpstra Jan Pieters x Apeldoorn van Anna Dorothea staat vermeld op een Nota aanwijzende eenige bijzonderheden noopens 

het Domicilie van Onderstand van eenige in de maand September 1839 nieuw opgenomen Bedelaars Kolonisten met 8 

kolommen informatie zoals geboorte of doop datum, van waar opgezonden, Domicilie van onderstand enz. jaar 1839 (6) 

6251 

 
 

1114 

17-11-1814 
 

Terpstra Jan Rientses de weduwe  , 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 
 

Terpstra Jan Rientses de weduwe  , 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) 

6381 171-A   

22-03-1814 

Terpstra Jan Sytzes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton 

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

9465 Deel 2, 13 
26-03-1857 

Terpstra Jan te Oudebildtzijl Beurt en Veerdienst van Oudebildtzijl naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van 
de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 

verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8). 

9725 Deel 2  

Blz. 129 
00-00-1893 

Terpstra Jan,  2e 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) 

6276 1102-10 

18-12-1816 

Terpstra Jan,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten 

gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien 
wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 

(4) dossier (21) 

6285 1247- 97 

18-12-1817 

Terpstra Jan,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente 

Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 
150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

8380 827-3 

21-08-1841 

Terpstra Jannes----- Smit Hendrik Johannes te Bakkeveen, Koopman van beroep staat in een brief van de Rijksadvocaat van 

Vriesland aan den Gouverneur van Vriesland en in een ondertekend document van de Arrondissements Inspecteur aan de 
Gouverneur van Vriesland met als onderwerp een procesverbaal omdat hij niet is gepatendeerd , de bekeurders zijn Metzlar 

Rommert Kiers en Dedin Leonardus Lambertus  wordt ook in genoemd omdat de Turf volgens de bekeurders uit zijn 

Veenderij kwam Terpstra Jannes van beroep Veenman, jaar 1841 (14) 

6285 1247- 51 

18-12-1817 

Terpstra Jannes,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige 

gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 

1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 



8309 1098-4  

05-11-1890 

Terpstra Jelle---- Heep Antje te Dokkum van beroep Wollen en Linnen Naaister,  een Dossier waarin een door haar 

ondertekend request houden de verzoek om teruggave van eene door haar betaalde boete van f. 7,38 terzake van 4 temin 

aangegeven Deuren en Vensters in de personeele belasting, ook aanwezig een beschrijvingsbiljet, een Sommatie om een 

tegenschatter (Terpstra Jelle) te benoemen en de Rijksschatter zal zijn Vlaskamp Pieter  enz. jaar 1840 (18) 

6276 1102-19 

18-12-1816 

Terpstra Jinze W. de weduwe, Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija 

opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande 

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

6409 330 

05-09-1816 

Terpstra Jitze Johannes---- Roelsma Abela Jans wordt vermeld  in een ondertekende brief van de Minister van 

Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin dat voornoemde in het jaar 1815 

zig bij de ligting voor de Nationale Militie heeft verzwegen omdat hij kostwinner voor zijn moeder  weduwe is enz. maar dat 
hij dadelijk moet worden ingelijfd en daartegen Terpstra Jitze Johannes kan worden ontslagen enz.  jaar 1816 (4) 

6411 386 

23-11-1861 

Terpstra Jitze Johannes te Ureterp staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de 

Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken en wel zijn request enz. jaar 1816 (23 

9465 Deel 2, 39 

02-09-1866 

Terpstra Jochem, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Wijnaldum,  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) 

5995 20 
12-01-1815 

Terpstra Jochum Symons, Oosterbierum,  De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het 
halen in het donker van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de volgende 

dorpelingen; Donia Jochem Harmens, Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, Faber Pieter Arjens, 

Andringa Tjeerd Gerbens, Herrema Jacob J., Bosmey  Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma Klaas P., Terpstra Jochum 
Symons, Haima Jacob Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans H. F? of T?, Bakels Adrianus, Boersma D. Meinderts, jaar 1814 (3) 

9465 Deel 2, 10 

02-09-1865 

Terpstra Jochum te Wijnaldum, Beurt en Veerdienst van Wijnaldum op Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

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

9465 Deel 2, 10 

02-09-1865 

Terpstra Jochum te Wijnaldum, Beurt en Veerdienst van Wijnaldum op Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

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

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

9465 Deel 2, 10 

02-09-1865 

Terpstra Jochum te Wijnaldum, Beurt en Veerdienst van Wijnaldum op Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de 

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

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

6631 1066-17 
02-09-1814 

Terpstra Johannes J. hij ondertekend als Terstra 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) 

5675 88 

16-11-1916 

Terpstra Johannes J.----- Wal v.d. Gebr. W &  J , Beurtschippers Bakkeveen-Drachten-Leeuwarden v.v., zij zijn genoodzaakt 

een schip met motor in de vaart te brengen verzoeken in een geschreven brief en getekend door Wal v.d. J. J. en Wal v.d. W. 

J. daarvoor dan ook een vergunning met hunne vaartuig deze beurtvaart te mogen varen enz. enz. tevens een brief met 

gedrukt briefhoofd van  de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Hoop op Zegen” en idem van de Stoomzuivelfabriek Friesche 

palen en ook de Coop Landb. Vereeniging te Bakkeveen tevens een handgeschreven en ondertekende brief van de 
Landbouwer Terpstra Johannes J. die een steunbetuiging schrijven voor dit beurtveer enz. jaar 1916 (7) 

9184 315 + 344 

12-03-1917 

Terpstra Johannes Jzn. Te Bakkeveen benoemd (en een handgeschreven brief met zijn handtekening zijn aanvaarding)  als 

zetter der belastingen te Opsterland i.p.v. de overleden Haan de E. , komt ook in voor Haan de Foppe  E.,  jaar 1917 (13) 

6285 1247- 171 
18-12-1817 

Terpstra Johannes L. , 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) 

8362 440/1 
00-00-1841 

Terpstra Johannes Wiegers Schoenmaker te Wouterswoude Veroordeeld bij de rechtbank van Leeuwarden d.d. 2 April 1841 
wegens het houden van ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten der Seperatisten, jaar 1841  (4) 

8384 914/2 

15-09-1841 

Terpstra Johannes Wiegers te Wouterswoude , een veroordeling wegens het houden van een ongeoorloofde Godsdienstige  

bijeenkomst   enz. jaar 1841 (3) 

8374 685/2 
13-07-1841 

Terpstra Johannes Wiegers te Wouterswoude onderwerp een vonnis van 27 maart 1841 met een boete van 27.44 gulden 
incl.de kosten  wegens het houden van  ongeoorloofde godsdienstige bijeenkomsten te Kollum enz. jaar 1841 (2) 

8379 808-4a 

17-08-1841 

Terpstra Johannes Wiegers te Wouterswoude---- Wieren van Reinder Gerbens te Rijperkerk, een veroordeling wegens het 

houden van ongeoorloofde godsdienstige  bijeenkomsten , wordt ook in genoemd Terpstra Johannes Wiegers te 

Wouterswoude, With de Teunis Egberts te Birdaard, Boersma Reinder Taekes te Birdaard, Prins Egbert Jans te Birdaard, 
Terpstra Johannes Wiegers te Wouterswoude jaar 1841 (3) 

8379 808-4a 

17-08-1841 

Terpstra Johannes Wiegers te Wouterswoude---- Wieren van Reinder Gerbens te Rijperkerk, een veroordeling wegens het 

houden van ongeoorloofde godsdienstige  bijeenkomsten , wordt ook in genoemd Terpstra Johannes Wiegers te 
Wouterswoude, With de Teunis Egberts te Birdaard, Boersma Reinder Taekes te Birdaard, Prins Egbert Jans te Birdaard, 

Terpstra Johannes Wiegers te Wouterswoude jaar 1841 (3) 

8384 914/2 

15-09-1841 

Terpstra Johannes Wiegers te Wouterswoude, een veroordeling wegens het houden van een ongeoorloofde Godsdienstige  

bijeenkomst   enz. jaar 1841 (2) 

9182 441 

08-03-1916 

Terpstra Johannes,  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) 

6285 1247- 91 
18-12-1817 

Terpstra Johannes,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige 
gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 

1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

8285 615-2, 40-1 

19-06-1840 

Terpstra Johs.te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 
Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 



6872 01-04-1825 

43A/ 

1,2,3,4. 

Terpstra Jouke Luitjens Veeschatter voor het district van St. Anna & Lieve Vrouwen Parochie en Hijum wonende te Stiens 

hij schrijft in een door hem ondertekende brief (Request) en vader van nog 4 jonge kinderen of hij met de vacerenden post 

van schatter van het slagtvee te Harlingen mogen worden begunstigd enz enz. enz  jaar 1825 (7) 

6066 
 

92 + 93 
31-01-1821 

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

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

om beslag te leggen en op zolder van Terpstra Jouke Luitzens liggende tarwe verder genoemd de Ontvanger der Gemeente 
Andringa van Arjen Lambertus. * ondertekenen dit document  enz. jaar 1820  (12) 

6401 

 

859-1+4 

10-10-1815 

Terpstra Jouke Lutsen staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 

ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt 

van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de 
Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15) 

8210  958/2 211 

Bladz. 3>> 
17-09-1839 

Terpstra K. A. te Marsum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

9181 1992 

12-11-1915 

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) 

6251 1092 
09-11-1814  

Terpstra K. G. Hij tekent mede als lid der raad van de gemeente Witmarsum, 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. , jaar 1814 (4) dossier 16 

5663 142, 30 

16-04-1891 

Terpstra K. J.  Bergum Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Terpstra K. J. de weduwe te Oosterbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_8a 
20-07-1841 

Terpstra K. te Sijbrandahuis staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) 
Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de 

hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8280 517-11,  
34-35, 37 

19-05-1840 

Terpstra K. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive 
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie 

van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het 

personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Haske in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale 
dossier met ca. 1000 namen (69) 

6395 457 

13-05-1815 

Terpstra Klaas A. 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) 

6070 424-29      25-
05-1821 

Terpstra Klaas 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) 

6383 66 

02-04-1814 

Terpstra Klaas K.Wijtzes Abe de weduwe 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 

8356 303-8 

29-03-1841 

Terpstra Klaas---- Terpstra Wijbe van beroep Olieslagersknecht wonende te Leeuwarden doet een verzoek tot ontslag uit de 

Kolonien voor zijn beide kinderen Terpstra Lolkje en Terpstra Klaas zich bevindende in het bedelaarsgesticht te 
Ommerschans omdat zij aanhoudend bedelde vbooral; bij schepen die in de Stadsgracht Lagen verder heeft hij nog 3 

kinderen waarvan er 1 buitenshuis dienstbaar is. (4) 

5982 1752 

13-12-1813 

Terpstra Klaas 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) 

8383 874/9 no. 12 

04-09-1841 

Terpstra Lieuwe Jans--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie 

van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (4) 

8361 420-9 
30-04-1841 

Terpstra Lieuwe---- Terpstra Jan Freerks  Landbouwer onder Workum, het betreft zijn request omtrent het verlangen van 
zijnen zoon Terpstra Lieuwe dienstpligtig volgens loting der Nationale Militie enz. jaar 1841 (4) 

8225  1245-8b    

31-40 
07-12-1839 

Terpstra Lipkjen Blokkes x B. Bijlsma 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 517-11, 10 

19-05-1840 

Terpstra Lolke A. te Westergeest 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 Westergeest, Arrondissement 

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

8356 303-8 
29-03-1841 

Terpstra Lolkje---- Terpstra Wijbe van beroep Olieslagersknecht wonende te Leeuwarden doet een verzoek tot ontslag uit de 
Kolonien voor zijn beide kinderen Terpstra Lolkje en Terpstra Klaas zich bevindende in het bedelaarsgesticht te 

Ommerschans omdat zij aanhoudend bedelde vbooral; bij schepen die in de Stadsgracht Lagen verder heeft hij nog 3 

kinderen waarvan er 1 buitenshuis dienstbaar is. (4) 

9182 285/9 

07-02-1916 

Terpstra Lubbert Dokkum Politieagent Met Signalement, jaar 1916 

8096 626/20 

43/455 
28-06-1838 

Terpstra Luiten Joukes Harlingen Kajuitwacht op Johanna, jaar 1838 



8376 744/15-13 

30-07-1841 

Terpstra Luitzen Joukes * 02-12-1819, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos 

op de Gazelle , jaar 1841 (4) 

8210 966/7  

27-08-1839 

Terpstra M. S.  te Witmarsum 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) 

6261 900-3 

04-09-1815 

Terpstra M. 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) 

8210 966/7  

27-08-1839 

Terpstra M. S. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 

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

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

3699 A-6 
17-02-1834 

 

Terpstra Maaike Tjerks, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de 
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij zij 

enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde kinderen 

verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10) 

8224 1229-1 
02-12-1839 

Terpstra Martinus kind van Terpstra Jan Pieters x Apeldoorn van Anna Dorothea staat vermeld op een Nota aanwijzende 
eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van Onderstand van eenige in de maand September 1839 nieuw opgenomen 

Bedelaars Kolonisten met 8 kolommen informatie zoals geboorte of doop datum, van waar opgezonden, Domicilie van 

onderstand enz. jaar 1839 (6) 

6868 19-02-1825 

33.1+2-C 

Terpstra Meijer Sybes---- Postma Jan Oebles behorende tot de lichting 1821 van Tietjerksteradeel getrokken hebben no. 45 

enz. i.p.v. desselfs gedeserteerde plaatsvervanger Terpstra Meijer Sybes bij de 8e afd. inf. ingedeeld geweest heeft een nieuwe 

plaatsvanger en wel Leijsma Jan en deze wordt gelast naar Groningen te vertrekken enz. jaar 1825 (3) 

6046 338 
17-05-1819 

Terpstra Mense Symens , hij is aangesteld als schoolonderwijzer 3e rang te Oosterend  tevens genoemd de Districts school 
opziener Visser H. W. C. A. jaar 1819 (1) 

6264 1149-2 

21-11-1815 

Terpstra Meye Ydes komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding 

van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan 
hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

6863 41-C 

28-12-1824 

Terpstra Meyer Sybes , onderwerp zijn desertie als militair, jaar 1824 (5) 

6047 394 
14-06-1819 

Terpstra Minke Siemons heeft zijn post als schoolonderwijzer te Oosterend op 3 juni 1819 heeft aanvaard. jaar 1819  (1) 

6046  366 

27-05-1819 

Terpstra Minte Symens , hij is aangesteld als schoolonderwijzer 3e rang te Oosterend, en zijn functie te Lutkewierum is 

hiermede vacant geworden jaar 1819 (1) 

8356 328/27-3 
03-04-1841 

Terpstra Noyon T. wonende in wijk B. 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) 

6389 68 en 109  

01-11-1814 

Terpstra Noyon Tarquinius Joh’s Dr. in de Medicijnen te Harlingen geeft te kennen dat hij als Schutter aldaar niet kan 

functioneren i.v.m. zijn beroep enz. jaar 1814 (2) 

8384 904/23 

13-09-1841 

Terpstra Nyon, Medicina Doctor te Harlingen  verklaart dat de natuurlijke kinderpokken  in huis 56 te Almenum zijn 

geopenbaard bewoond door Wit de Jan D. en gezin jaar 1841 (1) 

8308 1070-8 

1-20 

28-10-1840 

Terpstra P. A. 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) 

6074 717 deel 2 

1, 5 

19-09-1821 

Terpstra P. D. aan hem wordt betaald Expeditiekosten komt voor in dossier---- Abinga van Humalda J. Gouveneur der 

provincie Friesland  betreft wegens betaalde huishoudgelden  en nu de rekening definitief gesloten is  hierin wordt ook 

genoemd Hoogterp R. die kamerbewaarder is en wegens een overlegde kwitantie enz.  ook genoemd Martini & Beltrami en 
wegens een overlegde kwitantie van Schoorsteenvegen enz.  en aan Ploeg van der J.  wegens aangekochte schoonmaak 

gereedschappen , Hoogterp R. Kamerbewaarder ontvangt wegens verschotten  enz. verder een Borderel  en Ontvang jaar 

1821 (7) dossier (22) 

6066 

 

31 

11-01-1821 

Terpstra P. D., wonende te Leeuwarden wijk A no. 57 ter bekoming van het aan den lande verschuldigde door hem heb ik 

Roorda E. Ontvanger der Directe Belastingen te Leeuwarden mij verpligt om na gedane sommatie, wil gaan verkopen zijn 

boedel en heeft de Deurwaarder Huizinga K. S. vergezeld door de getuigen Brugmans Joh. en Weeber Joh. J. begeven naar 
eerstgenoemde woonplaats dan volgt een lijst van in beslag genomen te verkopen goederen enz. jaar 1821 (4) 

8308 1070-8 

709-731 

28-10-1840 

Terpstra P. G. te Welsrijp staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde 

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

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

8210 966/7 en 

881/14,9>> 
27-08-1839 

Terpstra P. G. 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) 

8197 701-23 
10-07-1839 

Terpstra P.S.? een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland 
betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de 

jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6) 

6249 

 

878 

21-09-1814 

Terpstra Pier G. 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) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Terpstra Pieter Annes 427 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 

Terpstra Pieter Annes 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) 

6062 618 

08-09-1820 

Terpstra Pieter Dirks hij is overleden als gepensioneerde van de staat enz. enz. jaar 1820 (1) 

5666  5 

00-00-1890 

Terpstra Pieter Easges----  voor de volledige tekst zie bij Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris  der Stoombootrederij 

“Warga” zend stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en Leeuwarden verder een folder 

waarin het volgende vermeld, jaar 1890  

6068 239 
27-03-1821 

Terpstra Pieter Gerrijts , Staat vermeld als op een document van Landeigenaren  te Menaldum met vermelding van soort land, 
hoe groot en klassenummer. Jaar 1829 (6) 

6840 36-A  

blz. 49              
22-04-1824 

Terpstra Pieter H. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  

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

Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard 

(53) 

6282 737-17 

07-07-1817 

Terpstra Pieter J.,  Boer te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28) 

6089 1194 blz. 1v        

23-12-1822 

Terpstra Pieter K. Huisman te Hempens Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen 

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

6078 95 
25-01-1822 

Terpstra Pieter K. Huisman te Hempens, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang  District  Huizum, jaar 
1822 (2) 

6038 728 

29-09-1818 

Terpstra Pieter K. Te Hempens Hij wil  een tweede taxateur voor de hertaxatie van hun landen  met vergelijking van anderen 

te Wirdum  en wegens enige belastingschulden enz. jaar 1818 (1) 

8224 1229-1 
02-12-1839 

Terpstra Pieter kind van Terpstra Jan Pieters x Apeldoorn van Anna Dorothea staat vermeld op een Nota aanwijzende eenige 
bijzonderheden noopens het Domicilie van Onderstand van eenige in de maand September 1839 nieuw opgenomen Bedelaars 

Kolonisten met 8 kolommen informatie zoals geboorte of doop datum, van waar opgezonden, Domicilie van onderstand enz. 

jaar 1839 (6) 

6100 1215-1v 
29-11-1823 

Terpstra Pieter Klazes---- Broek van Tamme, Huisman te Hempens,  Door het overlijden van Hommes Jan en Terpstra Pieter 
Klazes zijn de plaatsen als zetter in het Ontvang Jelsum en Huizum vacant geworden  wordt hij te Huizum voorgedragen enz. 

. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48) 

5664 50 
17-09-1903 

Terpstra Pieter Oosterend Wagendienst,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

6840 36-A  

blz. 30 
22-04-1824 

Terpstra Pieter R. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende 

het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 
eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

3701 23-C, 16-24 

09-02-1839 

Terpstra Pieter Theunis, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de 

termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz. 1839 (13) dossier (17) 

3701 23-D, 11-16 

02-02-1842 

Terpstra Pieter Theunis, 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) 

6070 424-29      25-

05-1821 

Terpstra Popke 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 

Terpstra Popke, 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) 

8308 1070-8 
279-321 

28-10-1840 

Terpstra R. G. te Hartwerd 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 

881/14,5>> 

27-08-1839 

Terpstra R. G. te Hartwerd 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) 

6383 79       

23-04-1814 

Terpstra R. M. 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) 

5663 17  

08-04-1897 

Terpstra R. S. Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

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

Terpstra R. 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) 

8350 175/27-3 

21-02-1841 

Terpstra Rients Gerrits te Hartwerd Gedeputeerde Binnensdijks 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) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 1 

Terpstra S. B. 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 



26-09-1839 Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Terpstra S. B. 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) 

5664 274-a, 26 

28-02-1918 

Terpstra S. Engwierum Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

8210  958/2 211 

Bladzijde 5 

17-09-1839 

Terpstra S. K. te Sijbrandaburen 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) 

6418 248-C 1e bat  
8e  blz. Nom. 

Staat 
09-06-1817 

Terpstra S. L. 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) 

6627 618 

31-04-1814 

Terpstra S. L. tevens per orde voor zijn suster  hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een 

uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de 

laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen 
Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie 

enz. jaar 1814 (8)  

8210  958/2 211 
Bladzijde 7 

17-09-1839 

Terpstra S. O. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Ferwerde-      

         radeel 

Terpstra S. te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand 

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

1841 (3) Gehele provincie (122) 

8375 708-5_8a 
20-07-1841 

Terpstra S. te Sijbrandahuis staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) 
Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de 

hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 5-v 

17-07-1839 

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

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

8210 966/7 en 
881/14, 6 

27-08-1839 

Terpstra S. W. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van 
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze 

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

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

6066 
 

92 + 93 
31-01-1821 

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

Deurwaarder  gaat met getuigen en wel  de Veldwachter  Tuinman  Jan Taekes* en Santhuizen J. G.*  naar hun huis om 
beslag te leggen en op zolder van Terpstra Jouke Luitzens liggende tarwe verder genoemd de Ontvanger der Gemeente 

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

6073 646 

18-08-1821 

Terpstra Saapke Luitjes---- Andringa  Arjen Lambertus Ontvanger te Vrouwenparochie dat Binnema Jippe Tjipkes te 

Vrouwenparochiedat ter zijner name enz. enz.  en Terpstra Saapke Luitjes zijn vrouw een aanslag der kohieren enz. enz.  en 
dat op 9 Mei door den heer Loon van J. Notaris te St. Annaparochie alle desselfs roerende goederen  zijn verkocht bij een 

publieke Boelgoed enz. enz.  jaar 1821 (2) 

6070 424-29      25-
05-1821 

Terpstra Sierk 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 

Terpstra Sierk K.  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 

Terpstra Sierk, 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 

Terpstra Sierke, 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) 

8225  1253-13, 12 

10-12-1839 

Terpstra Sijbren Douwes te Franeker 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)  

8225  1253-13,40 10-
12-1839 

Terpstra Sijbren Douwes te Wonseradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en 
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van 

woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke 
gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 

1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86) 

6628 788-3 

16-06-1814 

Terpstra Sijtze 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 (4) 

6840 36-A  
blz. 50              

22-04-1824 

Terpstra Simon Wolkammer 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) 

9181 1645 

03-09-1915 

Terpstra Simon,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

9183 1198 
05-08-1916 

Terpstra Simon, 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) 

9187 1787-A 

05-12-1918 

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

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

9187 735 

07-06-1918 

Terpstra Simon, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

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

1918 (5) 

6383 80       

23-04-1814 

Terpstra Sjoed 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) 

6626 487  blz. 11 

07-04-1814 

Terpstra Sjoerd Broers 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) 

8376 744/15-13 
30-07-1841 

Terpstra Sjoerd Joukes * 11-02-1822, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos 
/Hofmeester Mentor, jaar 1841  (4) 

8308 2086-15 

01-11-1840 

Terpstra Sjoerd Oeges 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) 

8359 372/14 

16-04-1841 

Terpstra Sjoerd W. Onderwerp: Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent,  Dossier met een brief met zijn handtekening, 

jaar 1841 (18) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 31-v 

17-07-1839 

Terpstra Sjoerd W. te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag 

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

8359 372-14 

16-04-1841 

Terpstra Sjoerd Wieberens staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier 
met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (19) 

8359 372-14 

16-04-1841 

Terpstra Sjoerd Wieberens van beroep Koopman en Commissionair wonende onder het behoor van Bolsward 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 

(16) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Terpstra Sjoerd, 196 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) 

6257 410-4 
28-04-1815 

Terpstra Symen Klases 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) 

7977 158-6, 1 

14-02-1837 

Terpstra Symon Jans te Achtkarspelen, 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) 

6840 36-A  

blz. 23 

22-04-1824 

Terpstra Sytse de weduwe Rentenierske, 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) 

3699 A-13 

17-02-1834 

Terpstra Sytske Harmens, wordt vermeld in een document; staat der kinderen welke in de termen zouden hebben gevallen om 

naar de colonieen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgenomen met 8 kolommen 
zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (11) 

3700 13-A 

07-02-1835 

Terpstra Sytske Harmens, 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 13-C 

31-01-1837 

Terpstra Sytske Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel 

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 13-B 

05-02-1836 

Terpstra Sytske Harmens, 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 Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen enz. jaar 1836 (5) 

8308 1070-8 

537-579 
28-10-1840 

Terpstra T. J. te Warga  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de 
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der 

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

8210 966/7-881/ 14, 
13>> 

27-08-1839 

Terpstra T. T. te Warrega (Warga) 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 184-11, 9 
19-02-1841 

Terpstra Take Wijbes 57 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) 



6632 1276  

2e blz. van 

kolommen 

14-10-1814 

Terpstra Teunis Carels de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen 

van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 

personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5) 

9188 570 

15-05-1919 

Terpstra Th. Alkmaar Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel) , jaar 1919  (4) 

9181 1709 

27-09-1915 

Terpstra Thomas 23 jaar wonende te Amsterdam, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  

betrekking van Veldwachter te Ferwerderadeel   jaar 1915 (2) (dossier 7) 

9182 285/34 

07-02-1916 

Terpstra Thomas Agent van Politie Sneek Met Signalement, jaar 1916 

9187 908 

06-07-1918 

Terpstra Thomas wonende te Alkmaar Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, 

jaar 1918 (1) 

6853 28-A 

02-09-1824 

Terpstra Tiete Brander te Leeuwarden  een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, 

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

1824 (4) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Terpstra Tiete, 385 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 

Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 

kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier 
met 1521 namen (135) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Terpstra Tj. Jo. 318 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) 

3698 A-18 

08-10-1828 

Terpstra Tjalling Bokkes, 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) 

8380 822-4 

20-08-1841  

Terpstra Tjalling wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van 

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

6418 248-C 1e bat  
5e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

Terpstra Tjeerd Jans * Bergum 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 3e  
blz.  

Nom. Staat 

07-06-1817 

Terpstra Tjeerd Jans 273 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot 
der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de 

afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling 

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

6418 255-BB 

01-06-1817 

Terpstra Tjeerd Jans 273 Vrouwenbuurt is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

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

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

1841 (7) 

6418 248-DD  
4e Compag. 

3e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Terpstra Tjeerd Jans 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) 

9181  1923 

01-11-1915 

Terpstra Tjeerd,  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) 

6840 36-A  
blz. 14 

22-04-1824 

Terpstra Tjerk R. Boer van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der 
huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

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

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

6099 954 
01-10-1823    

Terpstra Tjerk Romkes en Joustra D. G. Hij tekend als lid van de kerkenraad der Doopsgezinde Gemeente te Baard een 
verzoek om een vol tractement voor,  enz. enz. jaar 1823 (3) 

3701 23-D, 11-16 

02-02-1842 

Terpstra Trijntje Pieetrs, 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) 

3701 1-C, 3 

01-03-1839 

Terpstra Trijntje Pieters te Leeuwarderadeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. 

Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de 

gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending 
enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8) 

3701 23-C, 16-24 

09-02-1839 

Terpstra Trijntje Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de 

termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz. 1839 (13) dossier (17) 

8197 701-23 

10-07-1839 

Terpstra W. B. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland 

betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de 
jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 9 

17-09-1839 

Terpstra W. B. te Brantgum vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

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

8210  958/2 211 

Bladz.  6>> 

17-09-1839 

Terpstra W. B. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

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



8210  958/2 211 

Bladzijde 4 

17-09-1839 

Terpstra W. G. te Marsum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te 

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

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

6060 480 
06-07-1820 

Terpstra W. 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) 

8210 966/7 en 

881/14, 5 

27-08-1839 

Terpstra W. J. de weduwe te Warns staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie 

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

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

8308 1070-8 

451-493 
28-10-1840 

Terpstra W. J. de weduwe te Wons staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter 
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 

6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) 

Dossier (11) 

8378 779/4 

09-08-1841 

Terpstra W. J. Schoenmaker te Wouterswoude, Zij waren aanwezig bij een ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomst en zijn 

tot heden onvervolgd gelaten en er wordt overwogen ze wel te vervolgen enz. enz.  en er staat een bedrag aan boete bij.  jaar 

1841 (2) 

6034 398 
30-05-1818 

Terpstra W. J. 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) 

6082 453 
03-05-1822 

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

alles (13) 

6070 424-29      25-

05-1821 

Terpstra W. Jacobs 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) 

8308 1070-8 

537-579 
28-10-1840 

Terpstra W. P. te Warga  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten 

van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de 
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der 

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

8211 988-3, 5 

Bladzijde 4 
26-09-1839 

Terpstra W. R. te Oosterbierum, 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) 

8053 861/8 
34/7423 

28-08-1837 

Terpstra W. R. Veenwouden Schipper, jaar 1837 

8356 303-8 

29-03-1841 

Terpstra Wijbe van beroep Olieslagersknecht wonende te Leeuwarden doet een verzoek tot ontslag uit de Kolonien voor zijn 

beide kinderen Terpstra Lolkje en Terpstra Klaas zich bevindende in het bedelaarsgesticht te Ommerschans omdat zij 
aanhoudend bedelde vbooral; bij schepen die in de Stadsgracht Lagen verder heeft hij nog 3 kinderen waarvan er 1 

buitenshuis dienstbaar is. (4) 

6070 424-30      25-
05-1821 

Terpstra Wijpke 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) 

6048 448, 1-7 + 10, 
31 

06-07-1819 

Terpstra Wybren Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente 
Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen 

opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (9) 

hele dossier (30) 

6048 448, 1-7, 
11, 22 

06-07-1819 

Terpstra Wybren 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 

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

6263 1032 

30-10-1815 

Terpstra Wytze Broers ---- Hannema Willem Johannes , Mellema Boele Sybes, Terpstra Wytze Broers en Damsma Durk 

Folkerts, zij staan vermeld op de convocatie door ingezetenen van Bantgum Hoofden der Huisgezinnen zijnde  uit hun 

midden zijn benoemd voorvermelden personen om met ons en Miedema Jan Takes de nodige schikkingen  voor afbetaling 
der schulden enz. jaar 1815 (2) 

6021 256 brief 

na no. 21 
12-04-1817 

Terpstra Wytze Broers.------ Jacobs Anna Marenske weduwe van Holwerda K. W. te Brantgum dat haar man sedert jaren 

schoolonderwijzer is geweest  maar in juli 1816 is overleden  en zij met 4 kinderen zonder middelen van bestaan is, en zij 
verzoekt om al haar voorregten te laten behouden, deze brief is getekend door de vornaamste ingezetenen van Brantgum ter 

hare ondersteuning en wel Mellema B. S., Martens Anne Martens , Terpstra Wytze Broers,  Boeles Jan Jans,  Zijlstra Jasper 

Pijters,  Dijkstra Pijter Jacobs, Hannema de Weduwe, Giwijtsen?  D. G. ,  Bij van de Johannes Thomas  jaar 1817 (2) 

6264 1149-2 
21-11-1815 

Terpstra Yde Meyes komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding 
van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan 

hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7) 

9183 1198 
05-08-1916 

Terpstra Yde, 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Terpstra Yede M. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6071 470 

12-06-1821 

Terpstra Ypke Aukes  Onderwerp; een declaratie wegens reiskosten  voor de naloting voor de Militie  jaar 1821 (1)  



8386 949/29 

20-09-1841 

Terpstra Z. K. te Deersum, 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) 

8280 526-1, 29 
22-05-1840 

Terpstra Z. W. als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende 
de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij 

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

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

5665 23-06-1881  
akte  

255 t/m 261 

Terpstra….?,---- Gorter Sietze te Sneek, Werf van der IJzaak te Franeker, Werf van der Jouke en Werf van der Jacob alle 
schippers van beroep  maken bekend in een handgeschreven brief die allen ondertekenen  en in advertentie’s (2 stuks 

aanwezig in het dossier en 2 aanplakbiljetten)  tevens tekenen zij allen het aanplakbiljet, dat enz.   tevens het Tarief voor 

Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld  o.a. te 
Dronrijp bij Terpstra….?, te Deinum bij Nieuwland J. enz. jaar 1881 (10) 

6385 139 

06-07-1814 

Terptra Jouke Lutzens te Menaldum 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) 

6872 01-04-1825 

22-A 

Terquin J. 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) 

6840 36-A  
blz. 46 

22-04-1824 

Terra Gerrit  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) 

6680 418 blz. 6 

07-10-1818  

Terrade J. B. te Brussel, Medicine Doctor, Heel en Vroedmeester wordt vermeld op een document van Geneeskundig 

Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, 

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

6418 244 

06-06-1817 

Terrijne Jan Baptist * 12-04-1785 Deijnze 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) 

6062 627 

12-09-1820 

Terschelling  Onderwerp; het herstellen van de Zeewering enz. jaar 1820  (1) 

6059 432 

19-06-1820 

Terschelling , Ondererp; Herstellings en Onderhouds werken op het eiland enz. jaar 1820 (5) 

6042 53 

25-01-1819 

Terschelling---- Algemene begroting van Staatsbehoeften voor den jare 1819 van het departement van den Waterstaat en 

Publieke werken zeewerken, zeehavens en duinbeplanting (een opgave wat er gebeuren moet met de kosten)   jaar 1819 (12) 

9190 122 

21-01-1920 

Terschelling---- 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) 

6016 691 

12-11-1816 

Terschelling---- Heistra Pieter Annes Hij neemt aan het werk voor reparatieen en voorzieningen aan de Zuiderdijkagie van 

het Eiland Terschelling  voor de som van fl. 10.000 .= en tot borgen gesteld Rotgans Gerrit C. te Terschelling en Holte Mink 
Clases te Harlingen jaar 1816 (2) 

5988 463 

14-06-1814 

Terschelling---- Ortt H  J. Luitenant Collonel als gechargeerd met de Inspectie enz. enz. om de vereischte bepotingen van 

Helm en Rijswerk op Terschelling te doen bewerkstelligen enz. jaar 1814 (7) 

6838 7-A bijlage1 
Vrouwen  

Huis Arrest 

26-03-1824 

Terschelling Trijntje J., 205 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 bijlage1 

Vrouwen 
Correctie 

26-03-1824 

Terschelling Trijntje J., 361 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 bijlage2 
Vrouwen 

Huis Justitie 

26-03-1824 

Terschelling Trijntje J., 50 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) 

6019 81 

05-02-1817 

Terschelling, ---- Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   

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

Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, 

Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz.in 1811 , jaar 1817 (9) dossier (48) 

6048 510 en 511 

26-07-1819 

Terschelling, een aanplakbiljet  ( groot een ruime A-3) voor de aanbesteding op 6 augustus 1819 en Bestek en Conditien voor 

de aanbesteding van acht houten duikers  in den binnnendijk op het Eiland Terschelling jaar 1819 (10)  

6061 574 en 575 

16-08-1820 

Terschelling, een bestek en conditieen wegens de herstelling van de zeeweringen  op het eiland  met onderhoud tot Maart 

1821  tevens een “ advertentie” als aanplakbiljet aanwezig, jaar 1820 (13) 

6244 266 

29-03-1814 

Terschelling, Eschanzier P. te 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) 



5995 37 

14-01-1815 

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

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

vermeld is. Jaar 1815  (12) 

6854 4-A 
14-09-1824 

Terschelling, Onderwerp een teruggezonde request van  Ruijgs Cornelis, Jong de Jacob Sipkes,  beide in kwaliteit als Ex. 
Test. Van  de nalatenschap van Winter Pieter Pieters  overl 15-02-1824 met 19 erfgenamen en het zuivere sald o van etc. etc. 

jaar 1824 (2) 

6027 758 

27-10-1817 

Terschelling, onderwerp; bezinking van den kop der Zuidervleugel in de voorgrond van den  enz. enz. jaar 1817 (2) 

6047 426 en 427 

28-06-1819 

Terschelling; Bestek en Conditien  van enige vernieuwingen en reparatien aan de Zeeweringen  van het Eiland Terschelling, 

deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod, aanwezig het aanplakbiljet in ruim A-3 formaat betreffende deze 

aanbesteding en de plaatsen waar het opgehangen is geweest zoals in den Haag en Brussel, Logementen en Koffiehuizen te 
Amsterdam te Dokkum te Hindelopen enz. enz.  jaar 1819 (12) 

9184 395 

23-01-1917 

Terschelling----Bos R.  Veldwachter te Peins een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt ontslag en dat wordt 

eervol verleend , omdat hij een hem toebehorend Logement op Terschelling zelf wil exploiteren jaar 1917 (3) 

6631 1066-17 
02-09-1814 

Terstra (Terpstra)  Johannes J. 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) 

6853 42-A 

10-09-1824 

Terves H. een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder dan 

20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9) 

8176 320/26, 286 
25-03-1839 

Tervit Thomas Kapitein op de boot de Mary & Rose komende van Engeland enz., jaar 1839 

8309 1098-14 

05-11-1890 

Tervit Thomas Kapitein op de boot de Mary & Rose komende van Engeland, dat zijn schip in de loop van deze week te 

Harlingen zal worden beladen om ten spoedigsten naar\ Schotland te vertrekken verzoekt om enz. jaar 1840 (3) 

8176 320/28, 286 
25-03-1839 

Tervit Thomas komende van Engeland met Kapitein op de boot de Mary & Rose, jaar 1839 

8222 1194/19 

286 
22-11-1839 

Tervit Thomas komende van Engeland met Kapitein op de boot de Mary & Rose, jaar 1839 

8268 253/15, 286 

12-03-1840 

Tervit Thomas komende van Engeland met Kapitein op de boot de Mary & Rose, jaar 1840 

8228 1318/25/286 
30-12-1839 

Tervit Thomas komende van Londen, Engeland met Kapitein op de boot de Mary & Rose, jaar 1839 

8201 785/9 

Bladzijde 2  

07-05-1839 

Tervitt T. Kapitein is met zijn schip de Mary and Rose vanuit Stocklon op 30 April te Terschelling gearriveerd staat vermeld 

op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met 

haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades 
enz. jaar 1839 (4) dossier (8) 

6626 487  blz. 2  

07-04-1814 

Terwal Driertze Pieters wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente 

Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der 
belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

6626 487  blz. 9 

07-04-1814 

Terwal Pieter IJtzens 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) 

6281 545-9 

04-11-1813 

Terweel H. J. te Popengawier schuldenaar  van  de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende de 

Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op den 

laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der 
Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (6) dossier (23) 

6243 245 

10-03-1814 

Terweel H. J. wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de 

Gereformeerde Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6) 

6281 545-4 
04-11-1813 

Terweel Hendrik J. te Irnsum hij is Schuldeischer van  de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende 
de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op den 

laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der 

Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (6) dossier (23) 

6623 265-266 

23-01-1814 

Terweel Hendrik Jans---- Loon van F. (Folkert) provisioneel Maire van Rauwert schrijft en ondertekend een brief betreffende 

dat hij benoemd is in de post vann Schout alhier maar dat hij zich voor die post moet excuseren wegens dat hij al Conroleur 

der Directe Belastingen is en dat het met 16 uur werken per dag niet te doen is de beide functies goed waar te nemen enz. 

maar Terweel Hendrik Jans levende als een stille rentenier die een zeer braaf man is enz. deze post zou kunnen vervullen enz.  

jaar 1814 (5) 

6631 1189 

26-09-1814 

Terwischa L. K.---- Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) 
door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, 

hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd 

benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, 
Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement 

over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Albert 
Lourens) Schout en 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) 

8220   1137/15 

06-11-1839 

Terwischa van Scheltinga A. 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) 

6071 475-b 
15-06-1821 

Terwisga  van M. L. Hij komt voor in een document genaamd: Aanmerkingen opzigtelijk gerechtskosten, door regterlijke 
autoriteiten in de Provincie Vriesland  Toegestaan, en  door den Gouveneur aldaar geviseerd Dienst Jaar 1820 in dit 



document wordt verteld of ze recht hebben op uitbetaling wegens getuigenis in een rechtzaak te Leeuwarden en een uitvoerig 

onderzoek,  ook wat ze voor werk doen, jaar 1821 (4) dossier (8) 

6047 417 

21-06-1819 

Terwisga L. H. B.  ---- Greidanus J. J. en  Terwisga L. H. B.  en Roeden van Tjeerd Geerts  en Vries de J. G. en Jong de P. W. 

zij ondertekenen een brief betreffende beloning van hun werk als zetter enz. enz. jaar 1819 (2) 

6089 1199, 22-A 
26-12-1822 

Terwisga L. M. te Terband, 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) 

6041 868 

01-12-1818 

Terwisga L.H.B?.   ------ Jong  de C. C. (Claas Clazes) en Vries de J. G. (Jouke Gales) gewezen Schout, Adjunkt  Schout en 

Poutsma J.  Secrearis der Gemeente Tjallebert Onderwerp dat zij opmaken een  Nieuw Releve der Landerijen in 1815 er 
worden genoemd Greidanus J. J. ,  Terwisga L.H.B?. , Kalsbeek Oldrik Hotses,  Roeden van Tjeerd Geerts,  Jong de T. W.  

enz. jaar 1818 (4) 

6089 1194 blz. 23    

23-12-1822 

Terwisga Lukele Markus te Tjalleberd Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren 

met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6100 1192-22 

26-11-1823 

Terwisga Lykele Markus---- Elzinga Dirk en Terwisga Lykele Markus zij zijn als Schatters  over 1824 te Terband 

gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

6100  1215-23  
29-11-1823 

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

6868 16-02-1825 

31-B 

Terwisga van A.---- Dalmolen H. W. (Henricus Walradus) Assessor te Nijehaske waarnemende de functie van Grietman van 

Haskerland is uit het midden van de bevolking benoemd bij hoofdelijke stemming  commissie enz. enz. Onderwerp: de in de 

gemeente Oude en Nijehaske door het Zeewater van have en goed beroofd in enkele hoger gelegen woningen en schepenen 
enz. Onderwerp: de overstroming enz. de navolgende personen ondertekenen dit document Boelens van J.H., Waal de G., 

Terwisga van A., Tuijmelaar Siebe, Gerritsma G. E., Tieleman F., Bruijn de H., Hemmenga J. H., Sjollema D.  jaar 1825 (4) 

6259 707 
13-07-1815 

Terwisga van A. hij ondertekend als lid van de Gemeente Haske: Metz Petrus Johannes , Regter bij de Regtbank te 
Heerenveen  wonende te Oudehaske  Gemeente Haske dat in de reparatie tot vinding van het tekortkomende gelden in 1814  

Ondertekend door het Gemeentebestuur van Heerenveen enz. jaar 1815 (2 

6078 95-28 

25-01-1822 

Terwisga van Auke  hij heeft bedankt als zetter der belastingen,  ,  Hij staat in een document van  als zetter der belastingen 

over 1822 in genoemde plaats ontvang Haske enz. enz. jaar 1822 (2) 

6263 1066 

08-11-1815 

Terwisga van Auke  komt voor in een dossier en vermeld op een Extract uit het register der  Repartitie van de Ingezetenen 

van de Gemeente Haske enz. jaar 1815 (3) 

9921 1 

21-10-1882 

Terwisga van Auke Baukes Veldwachter  te Augustinusga 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) 

6100  1215-25 

29-11-1823 

Terwisga van Auke, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Joure  in 1823 die dat ook in 1824 

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

6248 764 

20-08-1814  

Terwisga van Auke, Lid van de Gemeente van Haske, Hij tekent een document met onderwerp als een brug aan te eggen  in 

de zijweg tussen de 23e en 24e stelle van Nijehaske enz. enz. jaar 1814  (3) 

6089 1194 blz. 24    

23-12-1822 

Terwisga van Aukete Haske, Hij wordt voorgedragen als Zetter aldaar, en wordt vermeld in een document als zetter der 

belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle 

zetters van Friesland (62) 

8204 829/20, 264 

Blz. 6v 

12-08-1839 

Terwisga van Bauke Klazes 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) 

9182 532 
23-03-1916 

Terwisga van Bauke, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van Veldwachter te 
Tietjerksteradeel  jaar 1915 (2) 

6263 1066 

08-11-1815 

Terwisga van G. de weduwe komt voor in een dossier en vermeld op een Extract uit het register der  Repartitie van de 

Ingezetenen van de Gemeente Haske enz. jaar 1815 (3) 

9134 1081-16 
28-05-1883 

Terwisga van Gozen Logementhouder te Joure; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3) 

6098 

 

941  

29-09-1823 

Terwisga van Gozen neemt de functie van ontvanger Boelens van F. A.  tijdelijk waar wegens afwezigheid van Boelens om 

familie te bezoeken van  de 2e tot  enz. enz.  en de toestemming jaar 1823 (3) 

6099 
 

963 
03-10-1823  

Terwisga van Gozen neemt de functie van ontvanger Boelens van F. A.  tijdelijk waar wegens afwezigheid van Boelens om 
familie te bezoeken van  de 2e tot  enz. enz.  en de toestemming jaar 1823 (3) 

9126 1043-16 

1879/1880 

Terwisga van Gozen te Joure Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 

(3) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Ǽngwirden 

Terwisga van H. te Terband staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ǽngwirden  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, 2 

19-06-1840 

Terwisga van H. te Terband wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Aengwirden 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) 

8225  1253-13, 41 
10-12-1839 

Terwisga van Jentje 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)  

6864 60-C-36 

13-01-1825 

Terwisga van L. M. te Terband Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6871 28-03-1825 

28-12-1825 

33/1-C 

Terwisga van Lykel Markus te Aengwirden, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van 

de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en 

afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt 
vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5) 

6078 95-25 

25-01-1822 

Terwisga van Lykele Markus te Tjalleberd,  Hij staat in een document   als zetter der belastingen over 1822 in genoemde 

plaats ontvang Tjalleberd enz. enz. jaar 1822 (2) 

6402 
 

922-1+ 11 
09-12-1815 

Terwisga van Manus 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 

 

860-1-3+5 

31-10-1815 

Terwisga van Marcus 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) 

8087 440/19, 263 

05-05-1838 

Terwisga van Marcus Lykeles Politiebeambte, jaar 1838 

6392 91 

06-02-1815 

Terwisga van Marcus---- 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) 

6250 947 
08-10-1814 

Terwisga van N. ----  Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een antwoord op haar request 
betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van de helft van het veer varende op 

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

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

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

1814 (7) 

6247 605 

13-07 -1814  

Terwisga van N. Ondertekend samen met  leden van de Raad der Gemeente de Memorie van de Schout van de Gemeente 

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

6078 95-17 

25-01-1822 

Terwisga van Scheltinga A. te Jorwert, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Weidum enz. enz. jaar 1822 (1) 

6252 1265 
23-12-1814 

Terwisga van Scheltinga Titus van beroep Klerk , Hij schrijft en tekent een brief  met als onderwerp de te hoge aanslag  dat 
hij uit hoofde van zijn bezittingen gelijk wordt gesteld als een Notaris enz.  met als bijlage een aantal namen zoals de 

Notarissen  Jacobus Jelle Petrus , Vries de Douwe beide te Heerenveen en Bouwmeester Hendrik  Rentenier te Heerenveen 

en Greidanus Jelle Petrus Jacobus  met vermelding van bedragen jaar 1814 (4) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 23-v 

17-07-1839 

Terwisga van W. M. te Idsega 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)  

9126 824 
10-05-1879 

Terwispel----- Veenarbeiders een staking te Terwispel worden in genoemd de Veldwachters Vogelsang, Godschalk en 
Vlierman jaar 1879 (3) 

6057 244 

05-04-1820 

Terwispel, aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland 

en Noord Braband jaar 1820 (2) 

9185 1617 
03-12-1917 

Terwisscha  van Scheltinga IJ----Terwisscha  van Scheltinga J. T. en Terwisscha  van Scheltinga IJ.  Beide te Rauwerd,  een 
handgeschreven brief van Terwisscha  van Scheltinga J. T.   met zijn  handtekening verzoekt  vergunning tot slootdemping 

van een uitweg naar de rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. te Rauwerd   met een tekening 

(Blauwdruk) van de situatie met de toestemming  ,   jaar  1918 (11) 

9185 1617 

03-12-1917 

Terwisscha  van Scheltinga J. T. en Terwisscha  van Scheltinga IJ.  Beide te Rauwerd,  een handgeschreven brief van 

Terwisscha  van Scheltinga J. T.   met zijn  handtekening verzoekt  vergunning tot slootdemping van een uitweg naar de 

rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Rauwerd   met een tekening (Blauwdruk) van 
de situatie met de toestemming  ,   jaar  1918 (11) 

8350 175-5 

20-02-1841 

Terwisscha G. W. staat vermeld dat hij mede heeft ondertekend als Kerkvoogd van Blesdijke en Peperga een document 

betreffende het verzoek de herstellingen aan het Kerkgebouw door de Timmerman Zwaag van der ….? dat begroot is op f. 
600 goed te keuren terwijl er op de 20e ten huize van de Kastelein Smit J. te Blesse ten einde te besluiten of het ingestorte 

kerkgebouw te Blesse zal  enz. jaar 1841 (8) 

6393 159 

07-03-1815 

Terwisscha L. K.---- Holstra Berend Eisen 1e Luitenant verzoekt uit zijn post ontslagen te mogen worden (een bijlage spreekt 

dat de reedenen die hij opgeeft de waarheid is ondertekend door Terwisscha L. K. )en in  zijn plaats voor te stellen Smit 
Johannes Jans doch 1 januari j.l. geplaatst als Sergeant Majoor bij de 1e Comp. Landstorm onder de gemeente Oudemarkt 

Prov. Overijssel enz. jaar 1815 (2) 

6631 1189 lijst 3 
26-09-1814 

Terwisscha L. K. ondertekend de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding 
van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (Albert Lourens). Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. 

(Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde 
Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de 

Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met 

Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het 
verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) 

Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout en 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) 

8375 719-5 
22-07-1841 

Terwisscha L. K. te Wolvega 43 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de 
Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met 

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

6631 1189 lijst 2 
26-09-1814 

Terwisscha Luite 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. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant 

Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het 
verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, 

verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd 

met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat 
het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. 

(Pred.) Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout en 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) 



6069 

 

284 

09-04-1821 

Terwisscha S. H. V. hij ondertekend samen met meerdere personen een document als lid van de Grietenye Raad van 

Utingeradeel en Engwierden in de laatst genoemde Grietenij in de Terbansterschans bijeen gekomen  betreffende de 

aanscherping door de heer Gouverneur van Vriesland  in dato den 24e maart 1821 en er bestaat nu een verschil betreffende de 

grenswijziging enz. verder wordt verwezen naar de kaarten van Schotanus ….? en Halma ….? jaar 1821 (3) 

6089 1194 blz. 16     

23-12-1822 

Terwisscha van Scheltinga Assuerus te Oosterwierum 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) 

6631 1189 lijst 3 

26-09-1814 

Terwisscha Warner 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. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant 

Doorenbos H. (Hieronimus)  door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het 

verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, 
verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd 

met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat 
het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. 

(Pred.) Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout en 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) 

6243 191-13 
06-03-1814 

Terwocht 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) 

6020 178 

24-03-1817 

Terwogt Corneille staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de 

administratie der verenigde regten te Leeuwarden  in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren 

zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3) 

6056 193 
18-03-1820 

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

6675 199 

07-05-1818 

Teste Jean Baptiste, Gewezen Lieutenant Generaal der Police te Lyon,  met signalement beschrijving staat in een document 

met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is 
ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5)   

6843 30-C 

gehuwden D. 

21-05-1824 

Tetling Christiaan, 247 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, 22 

19-05-1840 

Tetman H. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

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

dossier met ca. 1000 namen (69) 

6401 

 

855 

12-10-1815 

Tetrode  P. komt voor en  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende 

dat er in allerijl de navolgende Hoepitalen goederen moeten wordenz.  verzonden en Houten Kribben, Stroozakken, 

Matrassen, Linnen Lakens en van Harlingen naar Deventer enz. jaar 1815 (10) 

6243 191-16 

06-03-1814 

Tetrode 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 191-17 
06-03-1814 

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

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

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

8373 679/6 
12-07-1841 

Tetrode P. waarnemer van het Postkantoor te Assen wordt in genoemd Mispelblom Beijer L. L. F. als Surnumerair der 
Posterijen in Friesland enz. jaar 1841 (2) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 24 
06-02-1824 

Tets van Goudriaan van A. W. N. (de Kommandeur) Gouverneur en President 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 

6709 36 deel 2  blz. 
25 

16-01-1822 

Tets van Goudriaan van A. W. N. in Noord Holland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke 
Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

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

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

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

5986 249 
05-04-1814 

Tets van Goudriaan van A. W. N. te ’s Gravenhage staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, 
bedragen enz. genaamd: Staat van Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna volgende 

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

6383 80       

23-04-1814 

Tettema Pieter Jans 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) 

6242 90 

04-02-1814 

Tettes Auke te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie 

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

hoeveel enz. (16)  dossier (23) 

6255 265-9 
13-03-1815 

Tettes Inne , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  
dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, 

alsoo elk deze pollen  omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden 

voor den gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat 
dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815  (7)  dossier (10) 



6254 140-A blz.12 

17-01-1815 

Tettes Thomas  heeft jaarlijks te hoeden uit een Zathe onder Jorwert enz. wordt vermeld in de Eeuwige Renten  wordt vermel 

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 (2) dossier (60) 

6255 265-8 

13-03-1815 

Tettes Wiebe , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  

dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, 
alsoo elk deze pollen  omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden 

voor den gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat 

dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815  (7)  dossier (10) 

6639 466 
10-05-1815 

Teu?es Fedde---- Sluis van der J. Leraar bij de hervormden te Tjerkgaast ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de schending van de openbaren Godsdienst en de onaangename beledigingen door sommige boeren 

van Tjerkgaast en er werd in het geheim medewerking vasn den President beraam om enz. op den avond vanm 16 maart j.l. 
kwamen Teu?es Fedde en zijn broer Teu?es Harmen met den oudste Kerkmeester Wierda Roudolfi Joh. Die zig aan het 

verwaarlozen van zijn ampt schuldig gemaakt had enz. op 19 Maart kwamen de twee gemelde broers samen met Hielkes 

Gosse en Scheltes Abe  van Tjerkgaast en Harmens Jan van Idskenhuizen op gebiedende toon zeggen dat het 2e zakje uit de 
kerk moet en Hessels Klaas enz.\ op 26 maart was de kerkmeester van Doniaga Nannes Marten enz. jaar 1815 (4) 

6639 466 

10-05-1815 

Teu?es Harmen---- Sluis van der J. Leraar bij de hervormden te Tjerkgaast ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de schending van de openbaren Godsdienst en de onaangename beledigingen door sommige boeren 

van Tjerkgaast en er werd in het geheim medewerking vasn den President beraam om enz. op den avond vanm 16 maart j.l. 

kwamen Teu?es Fedde en zijn broer Teu?es Harmen met den oudste Kerkmeester Wierda Roudolfi Joh. Die zig aan het 

verwaarlozen van zijn ampt schuldig gemaakt had enz. op 19 Maart kwamen de twee gemelde broers samen met Hielkes 

Gosse en Scheltes Abe  van Tjerkgaast en Harmens Jan van Idskenhuizen op gebiedende toon zeggen dat het 2e zakje uit de 
kerk moet en Hessels Klaas enz.\ op 26 maart was de kerkmeester van Doniaga Nannes Marten enz. jaar 1815 (4) 

9725 Deel 2  

Blz.4 
00-00-1876 

Teulinga Jan Melles, Riga, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register 

van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of 
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Teuniing? Teunung? Sibrand  133 Vlieland 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) 

6096 635  
12-07-1823 

Teuniks Gabe---- 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) 

7977 137-7, 28 

08-02-1837 

Teuning Hylke Gerrits * 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten 

kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt 
ontslag enz. jaar 1837 (8) 

6418 248-b 1e bat 3e  

blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Teuninga Schelte Jacob 351 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) 

3698 B-19,a 

08-02-1832 

Teunis Chatarina, 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) 

6628 774 

06-06-1814 

Teunis Dirk  ---- Teunis Dirk, Scheltes Jan, Andries Jan en Jobs Gerrit van beroep Huislieden, Bouricius Rienk van beroep 

Strandmeester, Jans Job van beroep Boerenarbeider en Ates Pieter Vrijgezel alle wonende onder de Dorpe Pietersbierum 

geven met de meeste eerbied te kennen dat de achterstallige tractementen der Gereformeerde Predikanten enz. verder dat 
Teunis Dirk  is gelijk gesteld met Heerkes Ate, de weduwe van Gerlofs Freerk voor zich en haar mans boedel, en met 

Steffens Pieter, Teunis bezit eene kleine met schulden bezwaarde plaats enz. ondertekend in copie door Nauta J. A., Nauta J. 

J., Hibma J. S., Hofstra P. A.. Meij van der Durk Teunis enz. jaar 1814 (2) 

6628 797 

22-06-1814 

Teunis Dirk Cum S. wordt vermeld in een document als woonachtig onder de dorpe Pietersbierum en terugzending van het 

rekest van de Kerkeraad en vijf gegoede ingezetenen  en dat Dirk Teunis zich beklaagd met Atte Heerkes C.S. en anderen als 

bezitters enz. verder genoemd Scheltes Jan en Andries Jan en dat Jobs Gerrijt eene Zathe in buur heeft en dat Bouritius Rienk 
zig behoorde te schamen enz. en dat Jans Job en Ates Pieter  enz. ondertekend door Donia M. S. adj. Schout van Sexbierum 

enz. jaar 1814 (3) 

6628 774 

06-06-1814 

Teunis Dirk----Scheltes Jan, Andries Jan en Jobs Gerrit van beroep Huislieden, Bouricius Rienk van beroep Strandmeester, 

Jans Job van beroep Boerenarbeider en Ates Pieter Vrijgezel alle wonende onder de Dorpe Pietersbierum geven met de 
meeste eerbied te kennen dat de achterstallige tractementen der Gereformeerde Predikanten enz. verder dat Teunis Dirk  is 

gelijk gesteld met Heerkes Ate, de weduwe van Gerlofs Freerk voor zich en haar mans boedel, en met Steffens Pieter, Teunis 

bezit eene kleine met schulden bezwaarde plaats enz. ondertekend in copie door Nauta J. A., Nauta J. J., Hibma J. S., Hofstra 
P. A.. Meij van der Durk Teunis enz. jaar 1814 (2) 

6257 410-15 

28-04-1815 

Teunis Engbert Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter 

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

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

6252 1179-39 
08-11-1813 

Teunis Feije wegens geleverde goederen te Paezens, 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) 

6246 481, 3 

06-06-1814 

Teunis Feije, 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) 



6251 1142 

08-09-1814 

Teunis Gabbe wordt vermeld als debiteur in Huisma Heerke Hendriks,  Onderwerp: dat hij de post heeft bekleed als lid van 

de gemeente Nes enzz.  en zodoende de administratie enz., en benoemd als Schoolmeester enz. enz.ook lijsten aanwezig met 

de administratie die achter is met de Debiteuren enz.  jaar 1814 (6) 

6092 239 + 240 
26-03-1823 

Teunis Gabe 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) 

6097 724 

05-08-1823    

Teunis Gabe---- 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 284 

06-04-1823 

Teunis Gabe ter voldoening van de aanschrijving van 20 maart 1823 geleidende rekest door eerstgenoemde 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. ook belanghebbende zijn,  Jong de Lint Clazen, Lijnslager Jan Harmens, Metz Teunis W., Teunis 
Gabe enz.  jaar 1823 (3) 

6246 481, 14 

06-06-1814 

Teunis Jimke 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, 6 
06-06-1814 

Teunis Jimke, 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) 

6257 410-13 
28-04-1815 

Teunis Jurjen 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) 

5997 307 
31-03-1815 

Teunis Lammert 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  367 

6026 652 
23-09-1817 

Teunis Lammert 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) 

6379 21 

04-01-1814 

Teunis Steven komt uit het Graafschap Lingen, Timmerknegt wonende te Sint Anna Parochie,  hij heeft geweigerd als 

ongehuwde manspersoon zijn naam op te geven voor de Militaire Raad en hij meld dat hij niet aan het besluit zal voldoen 
wegens enz. enz.enz. jaar 1814 (2) 

6257 410-10 

28-04-1815 

Teunis Teunis 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) 

6645  862 
30-10-1815 

Teunis Tjeerd x IJtje Romkes---- Palsma A. H. (Andle Hendriks) Schout van de gemeente Wirdum ondertekend een brief aan 
de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van de Armvoogden van Bozum voor het onderhoud van Romkes IJtje 

huisvrouw van Teunis Tjeerd enz. jaar 1815 (1) 

6257 410-12 

28-04-1815 

Teunis Yble 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) 

6871 22-03-1825 
11/3-C 

Teunissen Geert Reins staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 
Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Teunissen Geert Reins te Smallingerland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de 

ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 

Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6276 1102-8 

18-12-1816 

Teuwes Frans ,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt 

ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien 

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

3600 2 

03-02-1873 

Teves C. Harlingen Schip de Burgemeester 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) 

3600 3 

13-03-1874 

Teves C. Harlingen Schip de Burgemeester 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 1874 (13) 

9465 Deel 1, 1 
13-01-1864 

Teves C. Harlingen Stoombootdienst  van Harlingen  naar  Amsterdam, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen 
van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en 

aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1864 (6) 

3600 10 
16-04-1875 

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

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

8356 328/27- 6            
03-04-1841 

Teves C. nr. 26 in wijk A. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van 
personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente 

Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 

invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 



3595 Map 25 

1866--1867 

Teves C. Zeehandelaar te Harlingen ----  Foekens J. te Harlingen  Stukken betreffende de Stoombootdienst van Harlingen 

over Franeker, Welsrijp, Winsum, Oosterlittens, Kromwal, Rien en Tirns naar Sneek Concessionarissen zijn Foekens J.,  

Schouwenburg  H. Jacobsz. , Slooten van G. A. ,  jaar 1866-1867 (12)   

3595 Map 24 en 24-
A 

1866--1867 

Teves C. Zeehandelaar te Harlingen ---- Foekens J. te Harlingen  Stukken betreffende de Stoombootdienst van Harlingen naar 
Sneek Concessionarissen zijn Foekens J.,  Schouwenburg  H. Jacobsz. , Slooten van G. A. , ook een dossier dat er klachten 

van andere schippers  zijn tegen de Gezagvoerder van het Schip de Aurora en dat de verschillende klachten al door de politie 

in onderzoek zijn, Reglementen en tarieflijsten aanwezig ook een lijst van bestaande breedte en diepte der Sneeker-Franeker-
Zeilvaart enz. jaar 1866-1867 (72) 

3585 3, 4, 5, 6 

10-08-1871 

Teves Cornelis te Harlingen Stoombootdienst Harlingen Amsterdam en Zeilmaker & Co. directeur der 

Stoombootmaatschappij Mercurius te Harlingen Onderwerp: er is een borgtogt gesteld jaar 1871 (8) 

6842 11-A 
10-05-1824 

Teves J. C. Kapitein op de Jonge Cornelis, jaar 1824 

6383 64 

02-04-1814 

Teves Jan T. 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 

3600 10 

16-04-1875 

Teves M. C.  hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen 

vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. 

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

3600 2 

03-02-1873 

Teves M. C. Harlingen Schip de Burgemeester 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) 

3600 3 
13-03-1874 

Teves M. C. Harlingen Schip de Burgemeester 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 1874 (13) 

3585 3, 4, 5, 6 
10-08-1871 

Teves Marten Corneles ---- Teves Cornelis te Harlingen Stoombootdienst Harlingen Amsterdam en Zeilmaker & Co. 
directeur der Stoombootmaatschappij Mercurius te Harlingen Onderwerp: er is een borgtogt gesteld jaar 1871 (8) 

3585 9 

17-06-1869 

Teves Marten Cornelis---- Zeilmaker & Co. Schip de Burgemeester W. H. F. Baron van Heemstra een afschrift der 

Notarieele akte betreffende een borgstelling van f. 1000.= met als getuigen Teves Marten Cornelis scheepsreeder te Harlingen 

handelende voor voornoemde firma  en Teves Teves Jans cargadoor en expediteur mede te Harlingen wonende tevens een 
beschikking van Handel en Nijverheid voor een verleende concessie voor een stoomvaartdienst Amsterdam Harlingen met 

voornoemde bootrn deze te mogen overschrijven op de naam van de N.V. Mercuris gevestigd te Harlingen en een vergunning 

voor een 2e boot genaamd Prins Alexander der Nederlanden  enz. enz. jaar 1869 (34) 

3585 9 

17-06-1869 

Teves Teves Jans---- Zeilmaker & Co. Schip de Burgemeester W. H. F. Baron van Heemstra een afschrift der Notarieele akte 

betreffende een borgstelling van f. 1000.= met als getuigen Teves Marten Cornelis scheepsreeder te Harlingen handelende 

voor voornoemde firma  en Teves Teves Jans cargadoor en expediteur mede te Harlingen wonende tevens een beschikking 
van Handel en Nijverheid voor een verleende concessie voor een stoomvaartdienst Amsterdam Harlingen met voornoemde 

bootrn deze te mogen overschrijven op de naam van de N.V. Mercuris gevestigd te Harlingen en een vergunning voor een 2e 

boot genaamd Prins Alexander der Nederlanden  enz. enz. jaar 1869 (34) 

6837 32-D 
17-03-1824 

Tevis Gauke,---- Geerts Ymkjen wed. Tevis Gauke, betreft het accepteren van haar ervenis door de kerk te Akkrum jaar 1824   
(2) 

6098 880 

12-09-1823    

Tewenschoof ….? ----Haan de H. Aarts Predikant  een handgeschreven brief van hem met handtekening waarin hij naar de 

gouveneur schrijft, hij is door de gouveneur naar ’ S Herenberg gestuurd om de Kerkadministratis daar na te zien  komt in 
voor Vigluis ab Ayta,  Ferwerschoof de enz. jaar 1823  (2) 

9187 890 

04-07-1918 

Textor Frederik August Maximiliaan,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven 

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

6390 19 

08-12-1814 

Textra P. A. 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) 

6249 

 

877, 1-3 

15-09-1814 

Tey Arjen hij is gearresteerd wegens oproerige bewegingen en wordt vermeld in een document de heer Schout van Sneek 

verlangd dat uit de onvoorziene uitgaven dienst 1813 enige kosten voor de arrestatie van eerst genoemde worden voldaan  
enz. jaar 1814 (3) 

8224 1216-14, 1 

29-11-1839 

Teyema (Feyema?) Hendrik Siemens staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 

Provincie Vriesland van de ligtingen  1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 

kolommen  informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum 
hij is overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4) 

6843 20-A, 4 

21-05-1824 

Teyema A. J. Arbeider verhuurder en Huisman F. J. Arbeider 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) 

6243 191-12 

06-03-1814 

Teyema 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) 

9182 24 

06-01-1916 

Teyema Sijtze,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6843 20-A, 4 

21-05-1824 

Teyens de erven verhuurders en Glastra J. S.  Verwer en Glazemaker 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, 4 
21-05-1824 

Teyens de erven verhuurders en Jansma Sake J. Arbeider 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) 



6646  957 lijst 3 

20-12-1815 

Teyens Johannes 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 Bolsward enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-G          
05-01-1816 

Teyens Johannes 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 Bolsward enz. jaar 1816 (6) 

6100  1215-29 

29-11-1823 

Teyens van  Oeno, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Beetsterzwaag in 1823 die dat ook 

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

6252 1196 

08-12-1814 

Teyens van H. te Westergeest Tractement als Bode, hij staat als crediteur op de Staat en Opgave der Agterstallige schulden 

ten laste van de Gemeente Oudwoude  enz. jaar 1815 (4) 

6252 1196 

08-12-1814 

Teyens van H. te Westergeest wegens het overbrengen van de Aardewerkers naar Leeuwarden, hij staat als crediteur op de 

Staat en Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude  enz. jaar 1815 (4) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Teyens van O. te Beetsterzwaag 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) 

6078 95-32 

25-01-1822 

Teyens van Oene te Beetsterzwaag ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Beetsterzwaag enz. enz. jaar 1822 (4) 

6089 1194 blz. 29    

23-12-1822 

Teyens van Oeno te Beetsterzwaag Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren 

met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

8209 932/8, 211 

06-09-1839 

Teyens van S. te Beetsterzwaag 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) 

6038 712 
23-09-1818 

Teyens van Teye harmens hij is benoemd als schoolonderwijzer te Lutjewoude en hij heeft deze benoeming aanvaard op 21 
september jaar 1818 (1) 

6035 467 

29-06-1818 

Teyens van Teye Harmens hij krijgt de schoolonderwijzersplaats in Lutjewoude wordt ook in genoemd de 

districtsschoolopziener Ferf H. N. te Bergum jaar 1818 (2) 

6089 1164 
13-12-1822 

Teyes Anne wonende te  Leeuwarden Schipper hij heeft op 8 december j.l. een partij goederen in zee gevonden in dit 
document wordt vermeld wat, jaar 1822 

6830 1-C 

14-01-1824 

Teyes Jan---- Linting Hendrik Jelles Wieldraaijer 46 jaar, Mulder Geert Rindertsvarbeider 76 jaar, Teyes Trijntje arbeidster 

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

ondertekenen een akte van bekendheid wel van enen Janze Theunis, Schippersknecht te Amsterdam wonende zoon van 

Teyes, Jan en Pieters, Roeltje enz. Jaar 1824 (5) 

6830 1-C 
14-01-1824 

Teyes Trijntje arbeidster 75 jaar---- Linting Hendrik Jelles Wieldraaijer 46 jaar, Mulder Geert Rindertsvarbeider 76 jaar, 
Teyes Trijntje arbeidster 75 jaar, Wieling Ebele Sjoerds Houtteller 65 jaar, Veen van Wytze Arents Schipper 47 jaar, Pal 

Sytse Gerrits Schippersknecht 53 jaar, Tang de Johannes Pieters Schippersknecht 52 jaar allen te Drachten wonende welke 

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

7983 260, 260/11 

14-03-1837 

Teyes, Feyes?  Teye Remts Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837 

3581 19, 20, 20-A 

10-06-1848 

Teyinga H. L. , Lantbouwer 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) 

6709 36 deel 2  blz. 
10 

16-01-1822 

Teylingen van Kamerijk van D. G. (Mr.) te Gouda, 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) 

8285 615-2, 38 

19-06-1840 

Teyma van W. te Ternaard wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij 

de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Westdongeradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn 
en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door 

wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

6864 26/1-C, 54  

07-01-1825 

Teysma Isaac 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) 

8257  69/20, 2 

nummer 13 

20-01-1840 

Thalen Albert Aenis de weduwe te St. Johannesga zij wordt vermeld op een document samen met 18882 andere personen 

genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine 

partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij 
Schoterland met 7 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6) 

6683 2 deel 1 

Blz. 2 

04-01-1819 

Theben Terville J. C. Ouderling te Zutphen tot Ouderling (Primus) van het Provinciale Kerkbestuur van Gelderland als volgt: 

Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, 

no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in 
de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij 

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

6683 2 deel 2, 1 
04-01-1819 

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

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

8199 729/5, 290 
Bladzijde 1 

17-07-1839 

Thee H. P. 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) 



6864 15-A 

13-01-1825 

Thee Pieter    Vleeshouwer te Huizum een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake zijn bedrijf als 

Inlandsche Kramer uitoefende in een overdekte stal terwijl hij is gepatenteerd  voor een onoverdekte stal enz. enz. hij sluit een 

transactie af om vervolging te voorkomen.  jaar 1825 (3) 

6856 15-A 
13-10-1824 

Thee Pieter vleeshouwer te Huisum een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens het slachten van een kalf 
zonder accijns biljet jaar 1824 (2) 

6271 586-6 

01-07-1816 

Theekens Pieter Theekes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om 

overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 

1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd 
naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

6251 1078 

30-11-1814 

Theekes Pieter te Balk te Balk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens 

leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9) 

6261 878-6 
11-08-1815 

Theekes Pijtter, 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) 

5674 84 
20-11-1909 

Theenaart P. zijn zeilschip “Catharina” is in de haven van Waarde lek geworden enz. enz. wordt vermeld in Schuttevaer de , 
een gedeelte van genoemd weekblad  waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6) 

6668 380 blz. 6 

04-10- 1817 

Thees A. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort 

schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en 
Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden 

enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

6273 803-7 

17-09-1816 

Thees Antje Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Oudehaske (120)  en  Haskerhorne (20)  betalen voor de 

jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9) 

6643  753,blz 6 

kolommen 11-

09-1815 

Thees Antje 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)  

6394 257 deel 2 
31-03-1815 

Thees Thee hij zet een kruisje  (dit is zijn eigengezette merk) onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik 
Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat 

een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te 

doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal 
mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, 

immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6045 240 
13-04-1819 

Thehoff Jacobus,   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) 

6242 90 
04-02-1814 

Thekes Foppe 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) 

6382 20 nr.  16 
29-03-1814 

Themans Jan staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het 
Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Heerenveen, jaar 1814 (4) 

6671 54 deel 2,17 

22-01-1818 

Themmen J. C. te Hornhuizen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een 

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

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

6683 2 deel 2, 19 

04-01-1819 

Themmen J. C. te Hornhuizen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der 

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

6655  399 blz. 6 

29-08-1816 

Themmen J. te Wierum, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde 
benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6243 191-16 

06-03-1814 

Themmen van 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) 

9182 24 

06-01-1916 

Therenius van Welderen Baron van Rengers Theodorus M. ,  Komt voor op een  document (blz.1)   der buitenlandsche 

paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  

woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3) 

8021 1020-19 

09-08-1837 

Therian Jan Baptiste ----Ferian of Therian Jan Baptiste * 18-08-1800 Auraij, Tamboer, Oppasser in het Hospitaal 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,  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)enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met 
informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20) 

6383 76                  

23-04-1814 

Theunis Dirk 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) 

6383 62 

02-04-1814 

Theunis Evert te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en 

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

arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26 

6632 1262,  
2e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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



6632 1262,  

3e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

Theunis Hoeke, 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) 

6424 607 

11-12-1817 

Theunis Jan * 24-02-1764 Heusden 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) 

3580 31 
04-08-1845 

Theunis Pieter en Jelles Sytze Veerschippers wonende te Grouw zij te kennen geven dat zij reeds geruime tijd hebben 
bevaren het veer van Grou op Leeuwarden en Sneek en zij nu benadeeld worden door het reglement en zij verzoeken dan ook 

om enz.enz. jaar 1845 (10) 

6393 134 
28-02-1815 

Theunis Roelof te  Oldeberkoop (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) 

6639 452 
12-05-1815 

Theunis Schelte hij laat na een legaat van 200 guldens aan de Dorps Arme Voogden van Blija deze verzoeken toestemming 
om dit te mogen aanvaarden aan Z.M. de Koning enz. jaar 1815 (2) 

8383 876/4 

04-09-1841 

Theunis Sjoukje----- Tempel Yge Martens rentenier te Weidum en zijn vrouw Theunis Sjoukje  zij erven een huis volgens 

testament bij Noaris Adema d.d. enz. enz.  het pand staat op de verkeerde naam van Asman Jacob  tevens een 

handgeschreven brief met de handtekeningenm van Tempel Yge Martens, Asman Fokke Jacobs schoenmaker te Terhorne  te 
Akkrum,  Asman Jacob Jacobs te Akkrum,   enz. enz. jaar 1841 (6) 

6281 545-4 

04-11-1813 

Theunis Tjeerd te Poppingawier hij is Schuldeischer van  de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat 

aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 
en  op den laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de 

Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (6) dossier (23) 

6630  1017B, 5 

22-08-1814 

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

somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van 
gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 

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

6630  1017A, 5 
22-08-1814 

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

aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden 

enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22) 

8093       565-6   
13-01-1838 

Theunissen Anton, Sergeant geboren te Frankfort laatste woonplaats Utrecht, overleden Koempoelang 13-10-1836,  (3) totaal 
dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

8369 593/23 

18-06-1841 

Theunissen Cornelis Jans komende van Hanover:  Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij  te 

Marssum onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4) 

9180 420 
05-03-1915 

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

8215 1048/11 

150 
14-10-1839 

Theunissen Johannes Jacobus Nijmegen Zeevarende Buitenlands, jaar 1839 

9182 285/34 

07-02-1916 

Theunissen Louis Karel Hubert Commissaris van Politie Sneek Met Signalement, jaar 1916 

6298 
 

141 
12-03-1821 

Theunissen Theunis   huurt een stuk Land gelegen  in de verdeling van Foppen Eg onder  enz. enz. Hij komt voor in een 
document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland 

enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 ) 

6671 54 blz. 10 
22-01-1818 

Theye Hannes van W. G. te ’s Hertogenbosch Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast 
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten 

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

1818 (5) dossier (24) 

6683 2 deel 2, 19 
04-01-1819 

Theye Hannes van W. G. te ’s Hertogenbosch 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 

Theye Hannes van W. H. te ’s Hertogenbosch, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. 

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

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

6045 240 

13-04-1819 

Theyling  Henricus Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  

reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Groningen jaar 1818 

(4) 

6045 240 

13-04-1819 

Theyling Aaltje huisvrouw van Olderman Geert Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen 

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

van Groningen jaar 1818 (4) 

6045 240 

13-04-1819 

Theyling Meta huisvrouw van Berends Berend Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen 

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

van Groningen jaar 1818 (4) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Gaasterland 

Thibaudier P. te Balk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij  Gaasterland in de maand Juli 
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

1841 (3) Gehele provincie (122) 



8386 949/14 

20-09-1841 

Thibaudier te Balk; 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) 

9185 1312 

05-10-1917 

Thiel Maria Arendina vrouw van Smids P. J. ,  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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Thiel van Jan Lodweijk 314 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een 

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

Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave 
behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd 

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

6414 27 
15-01-1817 

Thieleman François 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) 

6397 670 

15-06-1815 

Thielen Aran Luitenant Colonel bij de 3e Divisie L:M:No. 6 hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. 

Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

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

den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5) 

6075 

 

791 

17-10-1821 

Thielen van ….?, Ontvanger van Metslawier dat hij wegens omstandigheden zijn functie moet laten waarnemen door de heer 

Buma….?  enz. jaar 1821 (1) 

6076 906 

21-11-1821 

Thielen van A.---- Buma Hora Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Holwerd, aan hem wordt overgedragen 

de administratie van de Perceptie Metzlawier op 8 november dezes jaars van de overleden ontvanger Thielen van P. en wordt 

overgedragen door zijn dochter Thielen van A. en Brunia K. G. voormaals geëmployeerde aan het kantoor van wijlen haar 
vader enz. Jaar 1821 (7) 

6081 327 

01-04-1822 

Thielen van Alexander  ---- Thielen van Antje 35 jaar ongehuwd en ouderloos  enige dochter van  Thielen van Paulus en Valk 

van der Aaltje Heeres en waarschijnlijk maar een broeder in leven. Zij staat goed bekend  en is van onbesproken gedragenz. 
Enz. hare moeder was enigst dochter van een koffschipper van Koudum  en haar vader zijn de van militaire afkomst  verder 

wordt er gesproken over een neef in Duitsland  en1 in Spanje en 1 in Rusland  en 1 bij Waterloo zijnde de Colonel  Thielen 

van Alexander  enz. enz. het gaat over een nalatenschap jaar 1822 (2) 

6081 327 
01-04-1822 

Thielen van Antje 35 jaar ongehuwd en ouderloos  enige dochter van  Thielen van Paulus en Valk van der Aaltje Heeres en 
waarschijnlijk maar een broeder in leven. Zij staat goed bekend  en is van onbesproken gedragenz. Enz. hare moeder was 

enigst dochter van een koffschipper van Koudum  en haar vader zijn de van militaire afkomst  verder wordt er gesproken over 

een neef in Duitsland  en1 in Spanje en 1 in Rusland  en 1 bij Waterloo zijnde de Colonel  Thielen van Alexander  enz. enz. 
het gaat over een nalatenschap jaar 1822 (2) 

6082 481 

15-05-1822 

Thielen van Antje te Niawier  een door haar aan de Koning gedaan request  voor een jaarlijke gratificatie is gehonoreerd mer 

40 gulden eenmalig enz. jaar 1822 (2) 

6080 264 
15-03-1822 

Thielen van Antje zonder beroep te Nieawier verzoekt om een jaarlijkse ratificatieop grond dat haar overleden (24-10-1821)  
vader Thielen van Paulus die 26 jaar in dienst is geweest en laatstelijk Ontvanger der Belastingen  en zij thans in zeer 

bekrompen omstandigheid bevind ook al omdat zij afhankelijk was van haar vader   enz. enz.  verder er bij een heel 

onderzoek naar haar omstandigheden met ook het veleden van haar vader die een bezit heeft gehad van fl.16746.= maar dat is 
kwijtgeraakt bij de omwenteling enz. enz.  ook is hij 1e Luitenant ter zee bij de Admiraliteit van Vriesland  geweest  en in 

1795  als Luitenant Gewaldiger  bij de Marine te Harlingen jaar 1822 (3) 

6075 821 
27-10-1821 

Thielen van P. Ontvanger te Metzlawier is de 24 oktober overleden  en er wordt voorgesteld om  de heer Buma Hora  die de 
functie al tijdens de ziekte van de ontvanger heeft waargenomen te benoemen, jaar 1821 (1) 

6072 581 

17-07-1821 

Thielen van P. te Metslawier staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de 

Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

6064 
 

841 + 842 
27-11-1820 

Thielen van P.---- Vries de Jetze te Dockum, betreft de vervolging wegens achterstallige verponding tegen voornoemde, en 
bij besluit van de Prefect is besloten tot verkoop van de roerende goederen en de Ontvanger der Directe Belastingen Thielen 

van P. vraagt nu in een door hem ondertekend document authorisatie tot verkoop van Drie Pondematen Bouwland staande op 

naam van Vries de Jetze gelegen onder Wetzens en de Deurwaarder Heeringa S. F.  daar kwam werdt hem overhandigd een 
akte waaruit blijkt dat de eigenaar is Eischtorff….? enz. jaar 1820 (6) 

6076 906 

21-11-1821 

Thielen van P.†---- Buma Hora Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Holwerd, aan hem wordt overgedragen 

de administratie van de Perceptie Metzlawier op 8 november dezes jaars van de overleden ontvanger Thielen van P. en wordt 
overgedragen door zijn dochter Thielen van A. en Brunia K. G. voormaals geëmployeerde aan het kantoor van wijlen haar 

vader enz. Jaar 1821 (7) 

5996 151-a,1e rij  

20-02-1815 

Thielen van Paulus hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 

Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6081 327 

01-04-1822 

Thielen van Paulus----- Thielen van Antje 35 jaar ongehuwd en ouderloos  enige dochter van  Thielen van Paulus en Valk 

van der Aaltje Heeres en waarschijnlijk maar een broeder in leven. Zij staat goed bekend  en is van onbesproken gedragenz. 



Enz. hare moeder was enigst dochter van een koffschipper van Koudum  en haar vader zijn de van militaire afkomst  verder 

wordt er gesproken over een neef in Duitsland  en1 in Spanje en 1 in Rusland  en 1 bij Waterloo zijnde de Colonel  Thielen 

van Alexander  enz. enz. het gaat over een nalatenschap jaar 1822 (2) 

6080 264 
15-03-1822 

Thielen van Paulus---- Thielen van Antje zonder beroep te Nieawier verzoekt om een jaarlijkse ratificatieop grond dat haar 
overleden (24-10-1821)  vader Thielen van Paulus die 26 jaar in dienst is geweest en laatstelijk Ontvanger der Belastingen  en 

zij thans in zeer bekrompen omstandigheid bevind ook al omdat zij afhankelijk was van haar vader   enz. enz.  verder er bij 

een heel onderzoek naar haar omstandigheden met ook het veleden van haar vader die een bezit heeft gehad van fl.16746.= 
maar dat is kwijtgeraakt bij de omwenteling enz. enz.  ook is hij 1e Luitenant ter zee bij de Admiraliteit van Vriesland  

geweest  en in 1795  als Luitenant Gewaldiger  bij de Marine te Harlingen jaar 1822 (3) 

6425 7 

02-01-1818 

Thiennes de Lelte? (een in het Frans geschreven  en ondertekende brief ) aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken dat Jansen Ar?m uit Overijssel enz. jaar 1818 (1) 

6416 104 

27-03-1817 

Thiennes Leete de---- Coenraads Paul te Sneek wordt vermeld in een ondertekende brief van Thiennes Le ete de Chambre des 

Etas-Généraux, Grand’Croix de l’Ordre du Lion=Belgique jaar 1817 (1) 

6026 595 
02-09-1817 

Thies Jantje---- Everts Hendrik en Aljes Berend   staat vermeld als Voogd  over de zoon van wijlen Jans Dirk en Thies Jantje 
in leven echtgenoten 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) 

9180 1246 
05-07-1915 

Thies Maria Margaretha Elisabeth weduwe van Verwer A. R. ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, 
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land 

van bestemming jaar 1915 (3) 

9187 1644 
06-11-1918 

Thies Maria Margaretha Elisabeth weduwe van Verwer Albertus R. , komt voor op een  document  van buitenlandsche 
paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder 

andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

8257  69/9 

20-01-1840 

Thiesinga J. H. te Oosterwolde van beroep Voetbode (Postloper)  te Heerenveen het betreft zijn declaratie jaar 1840 (4) 

6078 95-33 

25-01-1822 

Thiesinga Lammert Jans  Erfgezeten te Appelscha, hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in 

genoemde plaats ontvang Oldeberkoop enz. enz. jaar 1822 (3) 

6089 1194 blz. 30    

23-12-1822 

Thiesinga Lammert Jans Erfgezetene te Appelscha Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen 

Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

6100  1215-30 

29-11-1823 

Thiesinga Lammert Jans Erfgezetenen te Appelscha , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van 

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

(48) 

6683 2 deel 1 
Blz. 11 

04-01-1819 

Thije Hannes van W. D. Ouderling te ’s Hertogenbosch tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Noord Braband als 
volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 

1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der 

vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt 
hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) 

dossier (12) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 10 

06-02-1824 

Thije Hannes van W. D. te ’s Hertogenbosch, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de 
zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale 

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

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

6671 54 blz. 21 

22-01-1818 

Thije Hannes van W. G. te ’s Hertogenbosch Ouderling Classis van ’s Hertogenbosch 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. 20 

06-02-1824 

Thije Hannes van W. G. te ’s Hertogenbosch, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de 

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

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

6867 11-02-1825 

10-A  
Bijlage 11a 

Thijmstra Hein Jetzes van beroep Arbeider hij wordt als huurder van een gedeelte van een woning genoemd in een dossier 

betreffende  Age Pieters Vellinga enz. jaar 1825 (15) 

6082 453 

03-05-1822 

Thijmstra K. 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Thijmstra L. 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Thijmstra R. 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) 

6296 165 
18-03-1820 

Thijmstra Sybren Baukes, Huisman onder de Dorpe Witmarsum dat hij tot noch toe niet heeft voldaan zijne aanslag in de 
Quotisatie voor den Dorpe Witmarsum, tegenstaande de sommatie van 10 Maart en de 14e aangetekend door de Deurwaarder 

is beslag gelegd op drie Koeien enz. enz. jaar 1820 (1) 

8378 777/2 
09-08-1841 

Thijs Foppes Thijsses Bruinsma  ,----- Haitsma Jetske Haitzes, en Haitsma Scheltje Haitzes een bewijs dat er geen 
inschrijving van Hypotheek bestaat tegen hun, Haitsma Aaltje Haitzes weduwe van Damstra Jan Gosses , een staat der 

Hypothecaire inschrijvingen tegen haar, ook een Haitsma Willem Haitzes genoemd, ook een Haitsma Martjen Haitzes 

weduwe van   Yntema Tjerk Gatzes, Bosma Gatze Jacobs is de voogd van Aaltje Tjerks Yntema 14 jaar, Haize Tjerks 
Yntema 12 jaar en  GatzeTjerks Yntema 10 jaar Hypotheekgevers , en Bruinsma Douwe Thijsses te Tjerkwerd voogd  over  

Thijs en Folkert Foppes Thijsses Bruinsma  kinderen van Foppe Thijsses Bruinsma  en Dijkstra Corneliske Folkerts en 

Hypotheekgevers , ook een Hylkema Marten Hylkes Huisman te  Idzega Hypotheekgever, onderwerp Schadeloosstelling 
wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij 

welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,   jaar 1841 (16) 



6423 562 

14-11-1817 

Thijs Johannes---- Bergsma J. C. (Johannes Casparus) Grietman van Oostdongeradeel  ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Vischer Thijs Johannes, Hoitsma Lieuwe, hun verlofpassen 

foutief zijn enz. jaar 1817 (1) 

6421 407 
04-09-1817 

Thijsen Hendrik  * 15-03-1792 Leyden 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 juli 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) 

6262 946-2 

30-09-1815 

Thijsens Klaas 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 25-v 
17-07-1839 

Thijsma A. J. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

6277 30-14 

09-01-1817 

Thijsma Fokele Thijses moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste 

ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der 
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19) 

8308 1070-8 

64-106 

28-10-1840 

Thijsma J. T. 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, 10 
27-08-1839 

Thijsma T. J. te Abbega 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) 

9183 756 

03-05-1916 

Thijsseling Douwe,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie 

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

8093       565-6   

13-01-1838 

Thijssen Anton Geb. Harten, laatst gewoond hebbende te Harten. Jager Overleden te Salatiga  23-8-1836,  (3) totaal dossier 

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

6256 334 

10-04-1815 

Thijssen B. Hij ondertekend de volgende brief  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) 

6256 334 

10-04-1815 

Thijssen Bernardus, 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) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Thijssen Mat Kapitein op de Antoni, jaar 1837 

6838 7-A bijlage1 

Mannen 

Crimineel 
26-03-1824 

Thijssen van Willem J., 97 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) 

6048 508 
26-07-1819 

Thijssenes Klaas in leven gehuwd met   Ypey Tjitske Willems 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 Friesland   jaar 1819 (4) 

9185 1144 

05-09-1917 

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

Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 
1917 (5) 

6046 307 

03-05-1819 

Thijssens Marten  ---- Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen 

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

het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 

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

de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van de weduwe van Thijssens Marten  en 

ten huize van Jong de Freerk Sipkes waaronder een bijbel met Gouden haken  op de eene Haas d. A.  en de andere anno 1726  
zijnde deze goederen geborgen door Schregardus Frederik Eelzes. Post Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk 

Sipkes, Zeilinga Minne Martens, Mans Willem Riemerens, Vries de Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, 

Post Weeltje Arends, Visser Ate Jans en Visser Auke Cornelis en ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de 
in en uitgaande regten te Pazens en Zandbergen van Michiel, Hayema Marten Hayes commissen bij de accijnsen afgesloten 

enz  jaar 1819 (13)   

6626 560 

23-04-1814 

Thijssens Willem in leven gehuwd met Gerbens Neeltje---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief 

(Request) aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de 
jaren 1808 enz. dat de gedaagden zouden worden gecondenneerd om Eeltjes Jan† 21-01-1809  en Gerbens Doetjen 

(Echtelieden) behoren volgens de eisers van Niawier enz. verder aanwezig een aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier 
is geboren verder dat Idzes Jan Armvoogd te Niawier is  en Klazes Jan Fiscaal,   en dat Jan en Doetje te Metslawier meer dan 

5 jaar hebben ingewoond, tevens notarieele stukken van de Notaris Klaasesz Jan residerende te Dockum dat de na te noemen 

getuigen Wijtsma Tjomme Tjerks  te Niawieran beroep Gardenier te Niawier, Herberg van der Jan Sakes Kastelein te 
Niawier, Braaksma.Jan Lubberts Gardenier beide te Niawier verklaren en ondertekenen en Wiersma Jilles Symon 

Veldwachter en Armvoogd verklaard dat hij een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij Gerbens Neeltje (ondertekend als 

Nellij) weduwe van Thijssens Willem te Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden daar zouden wonen enz. Dat de mede 
Armvoogd Bartels Willem, Huisman van beroep te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  en Talsma Henne Sytzes van 

beroep Schoolmeester te Niawier en Woude van der Jan Sijpts, Rentenier te Niawier welke verklaard dat de begravenis van 



Schilt Johannes overleden te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe Zaken voor den 

Hove van Vriesland den 16e van de Bloeimaand 1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin genoemd de 

heer Joha A. eerste Deurwaarder enz. jaar 1814 (43) 

6641  628 
25-07-1815 

Thijsses Feyke---- Dalmolen H. W. (Henricus Walradus) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) Predikant te Haskerhorne betreft zijn request dat  hij reeds een geruime tijd niet 

dan met zeer veel moeite zijn Tractement kan innen  verder een brief ondertekend door de Notaris Eijck van Wieger waarin  

de getuigen Thijsses Feyke  en Frankes Thee beide te Haskehorne en Jakobs Tijmen en Cornelis Harmen te Oude haske 
Leeden des Kerkenraads  enz. jaar 1815 (4) 

6261 878-6 

11-08-1815 

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

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

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

6262 946-2 

30-09-1815 

Thijsses Pyter 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) 

6668 380 blz. 7 

04-10- 1817 

Thijsses S. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort 

schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en 

Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden 
enz. jaar 1817 (5) dossier (8) 

6013 472 

30-07-1816  

Thillaar van Hendrikus geb. Oirschot, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere 

persoonsgegevens,  welke zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 

1816 (4) 

8375 708-5_39b 

20-07-1841 

Thoden van Velzen  te Wolvega staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N. 

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

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

8375 708-5_39a 

20-07-1841 

Thoden van Velzen S. K. te Wolvega staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma 

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

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

9465 Deel 2, 24 

18-05-1855 

Thoe van der Gaast te Idskenhuizen Beurt en Veerdienst van Idskenhuizen naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register 

van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is 
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (8). 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Thoel Ludolf, 472 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) 

6045 240 

13-04-1819 

Thoen Maretje huisvrouw van Rechter Maarte,   Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen 

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

van Noord Holland en Utrecht jaar 1818 (4) 

8375 708-5_1 

20-07-1841 

Thoens H. te Buitenpost staat als aan wien den uitvoer is geschied 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) 

6383 87      

23-04-1814 

Tholen ….? 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) 

5672 17 

01-10-1889 

Tholen B. te Winschoten ,  wordt vermeld in de het Register der verleende vrijstellingen, ingevolge artikel 8 van het 

Reglement van Politie op de Waterstaatwerken in onderhoud en beheer bij de Provinvincie betreffende Stoomboten en 
Sleepboten van te grote afmetingen enz. enz. jaar 1889 (8) 

6419 301 

18-07-1817 

Tholen Grietje---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de 1e klasse Nat. Mil. en hij 

voor ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts Landbouwer  van Fokkes 
Alent te Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft laten 

inschrijven maar opzettelijk heeft verzwegen  verder een Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens 

werduwe van Simonides Doede van beroep vroedvrouw te Hindelopen  die verklaart dat genoemde geboorte enz. en 
ondertekend samen met Wal van der Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris Keuchenius* Gosinus dat de 

navolgende getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes *weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes Lijsberd* weduwe van 

Scheltes Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes  zegt dat zij een zoon heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks die ook in 1798 
is geboren en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was maar thans wonende  te Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt  dat 

zij eene zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze verder tekenen deze akte  Hanewinckel Steph. en Woudstra 

E. S., Andrea G.    jaar 1817 (9) 

6629 842 

01-07-1814 

Tholen Jacob Pierson benoemd voor de Stad Franeker 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) 

6656 490 blz. 7 
15-10-1816 

Tholen Jacobus Pierson 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) 

6628 794 
19-06-1814 

Tholen Johannes Pieron---- Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) Lid van de Vroedschap van Franeker hij wordt samen met Eiso 
Eisinga voorgeteld 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) 

6016 665 
01-11-1816 

Tholen Nicolaas Gerardus geb. Bodegraven laatste woonplaats Bodegraven oud 19 a 20 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) 



8350 169-2 

18-02-1841 

Tholen Reinder Thijmens Arbeider te Tjalleberd het Grietenij Bestuur van Aengwirden de vervolging bij lijfdwang 

verlangende, der persoon hiervoor genoemd enz. jaar 1841 (2) 

6019 81 blz.  

47 t-m 51 
05-02-1817 

Tholen van Jacobus Pierson ---- Allardi Christiannes en Tholen van Jacobus Piers professoren aan de Hogeschool te 

Franeker, zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , 
Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  

Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en 

overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en 
welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , 

jaar 1817 (8) dossier (48) 

9185 1144 

05-09-1917 

Thoma Roelf, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 
1917 (5) 

6671 54 deel 2,20 

22-01-1818 

Thomas ….? te Antwerpen Secundi van het van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg enz. en Ouderling wordt 

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

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

6630  943 
01-08-1814 

Thomas Albert wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner aanslag, tot 
vinding der kosten gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van Tolsma Gosse 

Ades gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk enz. jaar 1814 (3) 

8355 294-33 

26-03-1841 

Thomas Antoune Joseph, Kanonnier Korps rijdende artillerie  * 28-03-1817 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een 

Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen 
verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische 

bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo 

weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, 
Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4) 

6262 946-4 

30-09-1815 

Thomas Doye 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) 

6262 946-4 

30-09-1815 

Thomas Durk moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Gaast) voor het tekort 

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

1815 (5) 

8201 785/9 

Bladzijde 4 

07-05-1839 

Thomas G. Kapitein is met zijn schip de Magnet op 4 Mei vanuit Maassluis vertrokken naar Dublin, 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) 

8092 61, 544/18 
05-06-1838 

Thomas G. Neurenberg Schipper op de Richard & Thomas, jaar 1838 

6243 191-17 

06-03-1814 

Thomas Jan, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

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

Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de 

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

6262 946-2 
30-09-1815 

Thomas Jellert 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 

6e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Thomas Jelte 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 1144 
23-09-1814 

Thomas Jurjen te Bilgaard onder de Klokslag van Leeuwarden  wordt vermeld in een document van het Olde  Burger 
Weeshuis te Leeuwarden die verzoeken aan de Gouvernerner van Vriesland enz. met als onderwerp het verhuren van een 

aantal percelen land was  ondertekend door de rentmeester Haen van der B.  enz. jaar 1814 (6) 

6424 595 + 610  

04-12-1817 

Thomas Karst  ---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Veenstra Bauke Pieters, Tieuwes Jan Cornelis, Metzelaar Simon Jacobs en 
Thomas Karst welke niet aan de loting hebben voldaan van enz.  jaar 1817 (2) 

6421 437 

08-09-1817 

Thomas Karst---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Thomas Karst om te mogen trouwen de verzogte certificaten van voldoening 
der Militie nog niet zijn ontvangen benevens die van Zee v.d. Oege Saskers en Zeba Jan welke moeten dienen voor de 

Buitenlandsche Zeevaart enz. jaar 1817 (2) 

5667  1 

00-00-1879 
 

Thomas Maarten---- Smit Cornelis Jr. Reeder en Landeigenaar te Barsingehorn en Thomas Maarten Sleepbootondernemer te 

Nieuwdiep houden de een aanvraag in een brief door hen ondertekend  om Rijkssubsiedie voor ene Stoombootdienst  
tusschen Terschelling en Harlingen  met het schip de “Willem Barentsz”  enz. enz.  (verder een briefwisseling)  en tevens een 

brief van de Burgemeester en Wethouders  van Harlingen tevens aanwezig de beschikking op de aanvraag die af gewezen is 

(Dossier betreffende het verlenen van conceccies tot het oprichten van Stoomboot-of Stoomsleep diensten  jaar 1879 (12) 

5667 18 

00-00-1880 

Thomas Maarten---- Smit Cornelis Jr. Reeder en Landeigenaar te Barsingehorn en Thomas Maarten Sleepbootondernemer te 

Nieuwdiep  later te Helder houden de een aanvraag in een brief door hen ondertekend  om Rijkssubsiedie voor ene 

Stoombootdienst  tusschen Terschelling en Harlingen  met het schip de “Willem Barentsz”  enz. enz.  (verder een 
briefwisseling)  en tevens een brief van de Burgemeester en Wethouders  van Harlingen tevens aanwezig de beschikking op 

de aanvraag die af gewezen is, en nog een ander dossier wat over de toelage gaat die zij hebben aangevraagd jaar 1880 (15) 

6254 140-A blz.2 
17-01-1815 

Thomas Pier de weduwe heeft in huur een Plaats aan de Hoge Dijk de Magere Weide genaamd groot enz. belast met fl. enz. 
wordt vermeld op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert 

den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn 

geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 
onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60) 

6242 90 

04-02-1814 

Thomas Sjoerd 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) 

3572 40-d 

21-06-1882 

Thomas Sjoerd Wierum Schipper van Wierum op Dokkum en verzoekt octrooi enz. met reglement en prijslijst jaar 1822 (8) 

6262 946-2 
30-09-1815 

Thomas Symon 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) 

6281 476-12 
10-04-1817   

Thomas Tjepke te Marssum  komt voor op de Rekening van verantwoording  van Menaldumadeel en zijn rekening van 1811 
wegens huur wordt betaald  enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (16) 

6658 575 blz. 2 

25-11-1816 

Thomas Tjitske staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of 

Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het 

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

6680 418 blz. 5 

07-10-1818  

Thomassen à Thuessink E. J. Hoogleeraar, vaste President te Groningen, 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) 

8225  1253-13, 22 

10-12-1839 

Thomassen Gerrit 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)  

6648 66 blz. 5 
14-02-1816 

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

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

6381 199-A 
26-03-1814 

Thomassen Jan Feddes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van 
Hindeloopen niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en 

een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 

8) 

5667 1 
24-01-1879 

Thomasz. M. (Maarten) [2] Firma te Nieuwediep Stoom en Sleepbootondernemer Terschelling op Harlingen, jaar 1879 
Dossier (14)  

5667 7  

16-05-1879 

Thomasz. M. (Maarten)[1]  Firma te Nieuwediep Stoom en Sleepbootdienst Terschelling op Harlingen Dossier , jaar 1879  

(21) + Reglement en Prijslijst (26) 

5667 19 
14-07-1880 

Thomasz. M. Firma te Nieuwediep Stoom en Stoom en Sleepbootdienst Terschelling op Harlingen Dossier, jaar 1880 (15)   

6651  199 

04-05-1816 

Thomasz. Onne Ouderling te Middelstum, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit enz. der 
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (4)   

6632  

 
  

1316 lijst 1_R. 

22-10-1814 

Thome Heere de weduwe te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President 

Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken 
waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook 

aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten 

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

6632  
 

  

1316 lijst 2_R. 
22-10-1814 

Thome L. de weduwe te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President 
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken 

waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook 

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

6258 630-21 

17-04-1815 

Thomee L. 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) 

6261 900-4  
04-09-1815 

Thomes Lentt de weduwe, zij 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) 

8201 785/9 
Bladzijde 2 

07-05-1839 

Thomesen ….? Kapitein met het schip de Hygea van St. Malo naar Kragerne staat vermeld op het document de 
Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook 

rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) 

dossier (8) 

6021 218 
10-04-1817 

Thomeze de J. W. te Kampen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) 
totale lijst (22) 

6294 342-5 

13-04-1819 

Thomij J. Sergeant van het detachement 8e Afdeling Eerste en derde Bat. Nat. Mil. De ondergetekende Agent van 

Kazernering Jacobi F. verklaard te heben ontvangen 12 gulden en 95 cents voor verstrekte Huisvesting en Voeding van 37 
Onderofficieren en Manschappen van 1 tot 2 Maart 1819 enz. jaar 1819 (3) 

6021 218 

10-04-1817 

Thomkins D. J. te Zutphen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) 

totale lijst (22) 

6053 972 
29-12-1819 

Thompson Forman & son---- Prahm Jacob hij was de  Schipper van het gezonken schip de Hoffnung hij ondertekend een in 
het engels gestelde akte  ook de eigenaars Meyer Brothers en Thompson Forman & son ook Notaris Berkman P. ondertekend, 

enz.   jaar 1819 (8) 

8120 254                 
1072/14 

29-10-1838 

Thompson R. van Niagara, jaar 1838 

8223 1199/11 

254 

Thompson Rotterdam Kapitein op de Ann, jaar 1839 



23-11-1839 

6397 694 

29-07-1815 

Thomson Kapitein bij het L. M. No. 8 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) 

6397 670 

15-06-1815 

Thomton Kapitein in de 2e Divisie Bataillon L.H.  N:N. hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  

Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

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

& 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5) 

6866 02-02-1825 
18-A 

Thone Joh. Hendr. , Hij staat op een document van verstrekte (gezegelde) Buitenlandsche reispapieren gedurende het vierde 
kwartaal van 1824 enz. met de plaats van bestemming,  jaar 1825 (2) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Thone Joh’s Henricus, 882 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 90 

04-02-1814 

Thonis Barend 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) 

3700 19-C  
30-01-1837 

Thonis Ester Feddes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (9) 

6242 90 

04-02-1814 

Thonis Rink 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) 

6391 59 

24-01-1815 

Thonissen Jan Feddes---- Legen Klaas Klazes en Thonissen Jan Feddes herbben voor de Lansmilitie getrokken de eesten n o. 

176  en delaatste no. 134 en zij zijn niet te vinden, maar zijn later na eenige dagen thuis gekomen van Buitenlands uit 
Engeland een bijgevoeged lijst van hen met 10 kolommen info. enz. jaar 1815 (2) 

8096 626/20 

260-193 

28-06-1838 

Thonissen Thonis Berends Kapitein op de Jonge Jan, jaar 1838 

6683 2 deel 1 

Blz. 7 

04-01-1819 

Thooft H. H. Predikant te Gorinchem tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van 

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

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

Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12) 

6671 54 deel 2,9 

22-01-1818 

Thooft H. H. te Gorinchem Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld 

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

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

6671 54 blz. 13 
22-01-1818 

Thooft H. H. te Gorinchem 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. 6 

14-02-1816 

Thooft H. H. te Gorinchem, 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) 

8257  75/10 
22-01-1840 

Thooft P. J. in hoedanigheid als provisionele bewindvoerder over de zaken van Roos Sara Catharina weduwe van  Los 
Johannes wonende te Amsterdam wegens aangifte van de nalatenschap van  Los Johannes overleden op 17 mei 1839 te 

Wanswert  enz. jaar 1840 (3) 

8309 1110-7 
09-11-1840    

Thooft Philippus Jeremies Handelaar te Amsterdam ondertekend een brief dat hij als Rekwestant in kwaliteit als curator en 
voogd over Roos Sara Catharina die mede erfgenaam was in de nalatenschap van Los Johannes te wanswerd overleden heeft 

8 weken te laat de successie enz. jaar 1840 (5) 

8285 615-2, 31 

19-06-1840 

Thooft v. Vollenhoven te Rotterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van 

Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 
Schoterland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en 

aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8223  1207/11-12 
26-11-1839 

Thorbecke (Thurbecke), Lijst met  28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger 
Directe belastingen en Accijnsen te Gorredijk,  Pel, Buwalda, Le Maire, Bagman, Puiseau, Nederveen, Overbeek, Carpentier, 

Molanus, Wygersma, Reeding, Weenink, Voerman, Thurbecke. , jaar 1839 

6078 95-42 

20-12-1821 

Thost of Trist?,  Hij wordt vermeld in een document als Zetter der Belastingen  van de Stad Workum jaar 1821 (3) 

6281 545-14 

04-11-1813 

Thuenus Tjeerd ontvangt Tractement 1810 enz. van de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende de 

Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op den 

laatsten Juni 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der 
Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (7) dossier (23) 

6859 2/C 

16-11-1824 

Thuin Harm Hans geboren  Beerta 1803 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) 

6005 938 blz. 4 

30-11-1815 

Thuinder Jacob 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) 



6261 900-4  

04-09-1815 

Thuinen van P., 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) 

6258 630-31 
17-04-1815 

Thuinhout A. Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum  ontvangt   jaarpagt van de Boterwaag,  ,  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) 

6709 36 deel 2  blz. 
21 

16-01-1822 

Thye Hannes van W. G. te ’s Hertogenbosch, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. 

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

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

6680 418 blz. 2 

07-10-1818  

Thyssen H. T. te Amsterdam, 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) 

6075 751 + 822 

03-10-1821 

Tiarks Tiark Focken-------- Slagter Jacob Jans, Kastelein op Oostmahorn, een request en geeft met eerbied te kennen dat hij 

als kwaliteit als gelastigde van Tjarks Tjarke Focken , van beroep Schipper wonende te Wangeroog (Rusland) en dat deze 

persoon eigenaar is van de tuigagie enz. van de boot op het strand van Oostdongeradeel verongelukte motschip de Twee 

Vrienden  en dat deze goederen zijn aangebracht te enz. komen verder in voor; Tiarks Tiark Focken, het schip de Twee 
Gebroeders   Ludwig Peter Friedriech , Ulrichs Tiark, Oltmans H. T. , Halbers Christian Ludwig, Fooken Tjark, op 2 

documenten zitten 3 Rode lakzegels enz. jaar 1821 (13) 

6100  1215-9 

29-11-1823 

Tibbertsma Pieter Rinses,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Roordahuizum 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. 10     

23-12-1822 

Tibbertsma Pieter Rinzes Huisman te Warga 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) 

6840 36-A  

blz. 22 
22-04-1824 

Tibbesma Pieter R. 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) 

6622 2153 
16-12-1813 

Tiberghien F. I.---- Beekkerk ….? Ontvanger van het voormalig Enregistrement door het sluiten van zijn bureau zijn er geen 
betalingen enz. Tiberghien F. I.  officier  bij de regtbank te Leeuwarden verzoekt in een door hem ondertekende brief 

betalingen enz.  jaar 1813  (2) 

6032 199 

24-03-1818 

Tiberghien F. J.---- Eekma Idzerd benoemd tot Officier bij de rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Tiberghien F. J. jaar 1818 (1) 

5985 190, 1, 3 

11-02-1814 

Tiberghien Franciscus Josephus---- Vierssen van M. President van de Regtbank Leeuwarden schrijft en ondertekend een brief 

waarin vermeld dat Tiberghien Franciscus Josephus voorheen Procureur Imperial bij deze regtbank en Deprez Johannes 

Henricus Griffier bij de regtbank van simple Politie alhier beide Brabanders uit Brussel en van hunne posten ontslagen enz 
jaar 1814 (3) 

6088 1051 

06-11-1822 

Tiberius Jan Hylkes te Piaam is eigenaar van zes Einsen Greidland dit land is van de Gemeente makkum getaxeerd tegen een 

huurwaarde der laagste klasse daar nu echter dit perceel van de beste kwaliteit enz. jaar 1822 (1) 

6089 1151 
10-12-1822 

Tiberius Sane Hylkes Onderwerp: door de zetters is gebleken dat zijn ongebouwde eigendommen (Greidland te Piaam  door 
hem zelf gebruikt ) niet op de releve staan enz. enz. jaar 1822 (1) 

6048 448,  

1-7 + 10 
06-07-1819 

Tibma  (Joan?) Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente 

Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen 
opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (7) 

hele dossier (30) 

6037 638 

29-08-1818 

Tibma  Jouke Minks destijds ontvanger, een hypotheek van hem is geroyeerd door de bewaarder der hypotheken  Wielandt J. 

F. jaar 1818 (1) 

5994 973, 1013, 

1021,1023,  

14-12-1814 

Tibma  Jouke Minks Onderwerp [1] Borderellen op de tegenwoordige en toekomstige goederen van hem, thans gedetineerde 

, tevens een request retoer gezonden, verzegeling van zijn goederen, en zijn Faillissement, tevens ontheffing uit zijn post,  

Ook een brief waarin hij genoemd wordt als thans onbevoegden Kerkvoogd en dat er in zijn woning geen boeken van de kerk 
berusten enz. jaar 1814 (8) 

5994 1033+1065 

14-12-1814 

Tibma  Jouke Minks Onderwerp [2] Borderellen op de tegenwoordige en toekomstige goederen van hem, thans gedetineerde 

, tevens een request retoer gezonden, verzegeling van zijn goederen, en zijn Faillissement, tevens ontheffing uit zijn post,  

Ook een brief waarin hij genoemd wordt als thans onbevoegden Kerkvoogd en dat er in zijn woning geen boeken van de kerk 
berusten enz. jaar 1814 (2) 

5993 875,876,891  

904,917,922, 
928 en 936 

02-11-1814 

Tibma  Jouke Minks Onderwerp; Borderellen op de tegenwoordige en tekomstige goederen van hem, thans gedetineerde , 

tevens een request retoer gezonden, verzegeling van zijn goederen, en zijn Faillissement, een lijst met zijn bezitingen , en de 
verkoop van zijn goederen enz. ook een stuk waarin voorkomt Bakker J. M. Ontvanger der Belastingen in de Gemeente Heeg  

is gecharcheerd met het Ontvang in Sneek enz. jaar 1814  (14) 

6006 984 
21-12-1815 

Tibma (J.M.)  ---- Haagsma ….? Advocaat te Sneek belast geweest met het protest tegen de verkoop van eenige goederen van 
de gewezen ontvanger particulier Tibma (J.M.)  instantie van eenen Leider Anthonij aangelagen enz. Jaar 1815 (2) 

6032 192 

19-03-1818 

Tibma ….?---- Ferwerda, commies der belastingen  en belast met de administratie van  de voormalige ontvanger Tibma…. ?  

te Sneek, dat er in de boedel van Tibma ….?  geen enz. enz.  wordt verder in genoemd de ontvanger particulier te Sneek 

Bakker ….? enz. enz. jaar 1818 (3) 

5997 252 

18-03-1815 

Tibma ….? Gewezen Ontvanger Particulier te Sneek, betreft dat de Deurwaarder in de boedel van hem enz. jaar 1815 (1) 

6003 814 

23-09-1815 

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) 



5996 173 

25-02-1815 

Tibma ….? Ontvanger Particulier een ambtelijk stuk betreffende een declaratie voor ondertekenden Gaastra P. en Tjalsma H. 

S. wegens werkzaamheden in de zaak van eerstgenoemde enz. jaar 1815 (1) 

9465 Deel 2, 20 

31-10-1866 

Tibma Albert Willems te Akkerwoude Beurt en Veerdienst van Akkerwoude naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het 

Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. opgemaakt 31-10-1866 (8). ( 1e consessie 23-04-

1762) 

6016 730 

30-11-1816 

Tibma betreft de gezamelijke kopers van zijn spullen te Sneek in de Witte Arend enz. jaar 1816 (1) 

9725 Deel 2  

Blz.31 

00-00-1881 

Tibma F.  naar Duitsland,  2e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

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

8308 1070-8 
236-278 

28-10-1840 

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

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

8210 966/7 en 

881/14,7>> 

27-08-1839 

Tibma F. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

5995 71/8 

27-01-1815 

Tibma Fekke Joukes Boer aan de Speesterdijk onder Goijnga, hij wordt genoemd in de boedel van ---- Tibma Jouke Minks  * 

14-10-1789,  Gewezen  Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij hem ter huize om zijn goederen te verkopen 
omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en  de Inventaris lijst van zijn bezittingen en huisraad door de deurwaarder 

Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem verduisterde geld (een bedrag van f. 24529-13-2) 

er goed van geleefd)  jaar 1815  (2)  dossier (36) 

5995 71/9 
27-01-1815 

Tibma Fekke Joukes---- 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) 

9725 Deel 2  

Blz.24 
00-00-1880 

Tibma Folkert, 2e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- 
miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2) 

5995 71/9 

27-01-1815 

Tibma Grietje Joukes---- 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) 

6244 282 
04-04-1814 

Tibma J. A. Ontvanger te Sneek  een klacht over hem en zijn 1e commies  wegens onheuse en onaangename behandeling van  
de Schout Visser W. te Heeg enz. enz. jaar 1814 (3) 

6037 

 

623 

22-08-1818 

Tibma J. H. te Sneek , gewezen Ontvanger aldaar bij vonnis van Ged. Staten van Vriesland  van 11 November 1814 buiten en 

behalven Eerloze verklaring en Banissement in het Tuchthuis te Leeuwarden is Gecondemneerd geworden en ene boete van 
fl. 4088:5:8 en de kosten van fl.72:80 , een verzoek om de gelden op zijn kantoor te ligten enz. enz.  , jaar 1818 (4) 

6001 637 

08-07-1815 

Tibma J. M gewezen ontvanger Particuler te Sneek,  betreft de verkoop van de goederen wegens zijn schuld aan de staat om 

de geleden schade enz. jaar 1815 (1) 

6001 632 
08-07-1815 

Tibma J. M---- Haagsma S. Advocaat te Sneek betreft de verkoop van de goederen van Tibma J. M. jaar 1815 (2) 

6029 922 

31-12-1817 

Tibma J. M.   betreft wegens geen verworven liquidatie met de franse kroon enz.   die i.v.m. met  de administratoren in zijn 

boedel dat eerst aan de rechtbank moeten voorleggen  en deze beslist dat  het restant wat over blijft na aftrek van schulden in 

kontanten kan worden uitbetaald (wordt ook in genoemd  de Ontvanger van Sneek de heer Bakker jar 1817 (3) 

6029 921 

31-12-1817 

Tibma J. M.  ----- Teitsma J. K.  te Leeuwarden en  Tibma J. M. te Sneek onderwerp; wegens geen verworven liquidatie met 

de franse kroon enz. aan  de (wijlen) ontvanger Generaal Teitsma J. K en de Ontvanger Tibma J. M.  die i.v.m. met  de 

administratoren in zijn boedel dat eerst aan de rechtbank moeten voorleggen  enz. enz. jaar 1817 (2) 

5989 574 
15-07-1814 

Tibma J. M.  ---- Tuinhout W. Mr. van beroep griffier bij het Vredegeregt te Sneek heeft waargenomen de post van Griffier 
aldaar i.p.v. de Heer Brender a Brandis G. en daar is gerequeerd door de Vredergter Adema B.  verder genoemd Tibma J. M.  

die de tractementen en onkosten moet betalen maar dat enz. jaar 1814 (2) 

6010 220 
08-04-1816 

Tibma J. M.  de verkoping van zijn goederen te Sneek  ter requisitie van Lieder A. jaar 1816 (2) 

6009 160 

08-03-1816 

Tibma J. M.  Gewezen ontvanger  een protest tegen enige verkoop van bepaalde goederen,  ter instantie van eenen Lieder 

Anthonij aangeslagen mij bericht enz. en dat de heer Haagsma ….? niet met nieuwe indtructies enz. jaar 1816 (13) 

6030 2 
02-01-1818 

Tibma J. M.  met  de administratoren in zijn boedel dat eerst aan de rechtbank moeten voorleggen  en deze beslist dat  het 
restant wat over blijft na aftrek van schulden in kontanten kan worden uitbetaald   jaar 1818 (1) 

5997 191 

04-03-1815 

Tibma J. M.  Onderwerp; dat een missieve van de Geëmployeerden van de gewezen Ontvanger der Belastingen    Tibma en 

daarbij geannexeerde declaratieen enz. jaar 1815 (1) 

6009 184 
15-03-1816 

Tibma J. M.---- Adema L. door zijn overlijden is de post van Dijksgedeputeerde alsmede ter vervulling van Drie commissien 
enz. van de Rekenkamer door het overlijden van  de heeren Koopmans S. M. en Boer de J. A. en voor het vervullen 

vandeszelfs post van Tibma J. M. enz. jaar 1816 (2) 



6006 985 

21-12-1815 

Tibma J. M. De deurwaarder Sijbrandi K. belast met de executie van de boedel van Tibma gewezen ontvanger Particulier te 

Sneek geprocedeerd hebbende tot verkoop van de Huizinge van gemelden Tibma staande binnen deze stad Leeuwarden met 

gevolg daarvan dat de heer Hogenbrug Oene daar van koper is geworden  enz. jaar 1815 (2) 

6010 267 
30-04-1816 

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) 

6003 771 
01-09-1815 

Tibma J. M. gewezen ontvanger ,  zijn woning waar hij laatstelijk woonde provisioneel door de Burgemeester van Sneek 
tegen een huur door de nieuwe onderwijzer te laten bewone  tot deze verkocht wordt.enz. jaar 1815 (1) 

6037 626 

22-08-1818 

Tibma J. M. gewezen ontvanger der belastingen,  er wordt voorgesteld om het beslag op zijn goederen op te heffen enz. enz. 

jaar 1818 (2) 

6036 490 
11-07-1818 

Tibma J. M. gewezen ontvanger te Sneek, Onderwerp;  de geliquideerde  Coution enz. er bestaat bedenking tegen de 
uitbetaalde om van enz. jaar 1818 (1) 

6004 837 

04-10-1815 

Tibma J. M. gewezen ontvanger, onderwerp zijn in beslag genomen en verkoop van zijn boedel die zo snel mogelijk te gelde 

gemaakt moet worden, jaar 1815 (1) 

6006 950 en 985 

06-12-1815 

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) 

6631  1114 

1e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Tibma J. M. 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)  

5998 309 
05-04-1815 

Tibma J. M. te Sneek---- 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)) 

5998 353 
14-04-1815 

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

6001 627 

06-07-1815 

Tibma J.M. thans gedetineerd gewezen Ontvanger van Sneek, zijn in beslag genomen goederen met een lijst waar weer 

bezittingen zoals huizen op staan enz.  jaar 1815 (10) 

5995 75 
28-01-1815 

Tibma Jouke Minks  * 14-10-1789,  Gewezen  Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij hem ter huize om 
zijn goederen te verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en  de Inventaris lijst van zijn bezittingen en 

huisraad door de deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem verduisterde geld 

(een bedrag van f. 24529-13-2) er goed van geleefd)  jaar 1815 (36) 

5995 33 en 47   

14-01-1815 

Tibma Jouke Minks ---- Sijbrandi K. s ’ Lands Deurwaarder thans ten huize van de gedimitteerden Ontvanger Tibma Jouke 

Minks te Sneek teneinde aldaar tot verkoop van de goederen van dien ontvanger te procederen en hij heeft zig vervoegd bij de 

heer Haagsma ….? Als een der sequesters van den boedel van Tibma  maar de goederen zijn nog onder bezegeling enz. jaar 
1815 (7) 

6017 740 

05-12-1816 

Tibma Jouke Minks ---- Zandstra J. Procureur te Sneek,  Onderwerp de Goederen van  Tibma Jouke Minks  gewezen 

ontvanger particulier te Sneek wegens een tekort van ’s Lands Penningen enz. jaar 1816 (2) 

6032 212 
26-03-1818 

Tibma Jouke Minks----- Ferwerda Klaas, Onderwerp; een rekwest , betreft de boedel van Tibma Jouke Minks gewezen 
ontvanger in Liquditeit te brengen enz. enz. jaar 1818 (1) 

6036 521 

20-07-1818 

Tibma Jouke Minks gewezen ontvanger te Sneek  o.a.  een boete te betalen van fl. 4088: 5: 8 tevens de kosten van fl. 72,80 , 

tevens een bedrag van fl. 5302.01 enz. enz.  jaar 1818 (2) 

6038 675 
14-09-1818 

Tibma Jouke Minks gewezen ontvanger van Sneek, een  een advies om te royeren een bedrag wegens boete  van fl. 4088: 27; 
½ , dat deze boete  bezwaarlijk zal zijn te voldoen, terwijl reeds zijn zoon die borg voor hem was, alles heeft moeten 

verkopen en daardoor geruineerd is en verzoekt zijn Majesteit dan ook de boete te  enz. enz. jaar 1818 (3) 

5995 71/9 
27-01-1815 

Tibma Jouke Minks---- 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) 

5997 307   

31-03-1815 

Tibma Jouke Minks 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  336 

6037 

 

567 

01-08-1818 

Tibma Jouke Minks---- Luden Anthony , Rentenier wonende te Amsterdam, in een handgeschreven brief  met zijn  

handtekening verklaard zijn  gelastigde Knijff van G. H. ,  dat hij medeschuldeiser is van Tibma Jouke Minks enz. enz. jaar 

1818 (4) 

6000 528 
03-06-1815 

Tibma Jouke Minks verkoop van alle goederen van de gedemiteerde ontvanger Tibma door de deurwaarder Sybrandi Klaas, 
jaar 1815 (2) 

5992 831, 839 + 846 

+ 849 
24-10-1814 

Tibma Jouke Minks.  , Ontvanger van Arr. Sneek gisteravond ten half 10  in Civiele Gijzeling gebracht te Leeuwarden,  

betreft het onaangename gedrag van hem en dat hij een greep in de kas heeft gedaan ten bedrage van Franse Franc 49057-47 
cent . tevens een proces verbaal dat hij is gesuspendeerd en  Bakker Jan Minnes zijn functie ad intrum waarneemt, en tot 

Sequesters der Boedel van Tibma  zijn aangesteld Haagsma Sjoerd en Hogenbrug Oene , ook wordt genoemd Reinbach W. 

M. rechter en Verwey H. griffier, waarbij de eed is afgelegd , en Teitsma Jouke Keimpes Ontvanger Generaal , Gaastra Pieter 
en Tjalsma Hayke deze twee laatste zijn geemloyeerden van Tibma  enz.  jaar 1814 (19) 

6048 448,  

1-7 + 26 
06-07-1819 

Tibma Jouw 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 (8) hele dossier (30) 

6422 458 1e 

Bataillon 

06-10-1817 

Tibma S. Oostdongeradeel 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Tibma S. 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 

Tibma S. 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 

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

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

6070 424-29      25-

05-1821 

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

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

1821 (3) Dossier met alle namen (15) 

6034 398 

30-05-1818 

Tibma S. S. te Ee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6271 574-3-B 

06-07-1816 

Tibma Sieds Siebrens, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 

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

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

6271 574-9 
06-07-1816 

Tibma Willem Alberts, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve 

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

6018 30 
11-01-1817 

Tibma,  --- Hogenbrugh  O.  Onderwerp hij heeft de kooppenningen van een gekocht huis nog niet voldaan en er wordt ook in 
genoemd,  de gewezen Ontvanger Tibma,  jaar 1817 (1) 

6025 539 

14-08-1817 

Tibma, Gewezen ontvanger, betreft de verkoop van de goederen  enz. enz. jaar 1817 (2) 

6271 574-3-B 
06-07-1816 

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

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

3698 B-46, 4 

13-03-1832 

Tichelaar Akke 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 (3) 

8376 744-13_5 

30-07-1841 

Tichelaar Antje Gerrits X Gerrit de Jong van beroep Varensgezel te Harlingen ouders van Jong de Jan Gerrits * 05-10-1821 

Matroos an boord van het schip Susanna gevoerd door de Kapitein Dirkserd G. J. op weg naar Batavia jaar 1841  (4) 

8364 498/10, 3 
21-05-1841 

Tichelaar Catharina weduwe van Adema staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de 
Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, 

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

6048 448, 1-7, 
11, 19, 22 

06-07-1819 

Tichelaar Catharine zij 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 (10) hele dossier (30) 

7977 137-7, 9 
08-02-1837 

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

ontslag enz. jaar 1837 (8) 

6872 01-04-1825 

43-A/1 

Tichelaar Eeltje C. van beroep Kuiper , Bakker C. W., Boer de J. , Monsma D. B.  en Burgerhof W. alle te Harlingen 

onderwerp; hun requesten,  zo mede de requesten van Terpstra Jouke Luitjens , Ruth van H. F.  en Vellinga Wijbren G.  
onderwerp; er wordt verzogt dat zij de vacerenden post van schatter van het slagtvee te Harlingen mogen worden begunstigd 

enz. jaar 1825 (3) 

6242 124-16 
19-02-1814 

Tichelaar Eeltje Cornelis hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 28-16  wegens het maken van vaten voor het 
vervoeren van kruit  enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16) 

6378 60 

16-12-1813 

Tichelaar Eeltje, Staat op een lijst kosten gevallen op het vervoeren van Buskruit Kogels en Geweren van Harlingen naar 

Leeuwarden enz. met het bedrag wat hij tegoed heeft enz. jaare 1813 (2) 

8386 949/40 
20-09-1841 

Tichelaar F. Y. (Freerk Ymes) te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 
1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde 

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

6830 18-A blz. 14 

21-01-1824 

Tichelaar Freerk 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) 

3582 4 
23-12-1863 

Tichelaar G. ---- Heringa L hij ondertekend samen met Haan van der Y., Lubberts G., Tichelaar G., Schaaf D.,  Lubberts W., 
Kool C. A., Heringa A. J.,  Wereldsma Y. J.  en Batheles van F. M. en een niet leesbare handtekening alle Trekschippers in 

het geoctrooide trekveer Leeuwarden op Dockum en terug dat zij doordrongen van de wenselijkheid enz. en.  hun afvaarturen 

later te stellen enz en te corresponderen met de spoortrein tusschen Leeuwarden en Harlingen enz jaar 1863 (4) 

6406 175-1+8-9 
09-04-1816 

Tichelaar Geert Douwes 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) 

6406 175-1+6-7 

09-04-1816 

Tichelaar Gerrit Sjerks 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Tichelaar 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) 

6030 47 
21-01-1818 

Tichelaar H.----- Vries de R. (Reitje?) Doopsgezinde Leeraar te Makkum, een handgeschreven  brief met zijn handtekening  
waarin hij het heeft over zijn middelen van bestaan, verder een   handgeschreven  brief met Tichelaar H. zijn handtekening  

waarin  ook genoemd wordt  Hesselink G. Hoogleeraar onderwerp zijn examen enz. enz. jaar 1818 ( 2 en het dossier 5) 



9465 Deel 3, 18 

31-10-1866 

Tichelaar Heert Trekschuiten en Barges van Workum Bolsward, 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 1860 (8)   

9465 Deel 3, 1 
20-05-1828 

Tichelaar Heert, Trekschuiten en Barges van Bolsward naar Workum, 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. Dit veer dagtekend zeer oud en de artikelen en voorwaarden zijn reeds daargesteld 

den 6e september 1620 ingevolge een overeenkomst van 24-02-1772 datum akte jaar 1828 (8) 

3698 B-15, 28-41 
15-02-1832 

Tichelaar Hendrikje P. , 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) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6834 20-C 

20-02-1824 

Tichelaar IJnze Pieters wonende onder Almenum verzoekt om in ondertrouw te worden opgenomen en na afloop der 

afkondigingen in het huwelijk te treden enz. betreft certificaat Nationale Militie enz. jaar 1824 (4) 

6393 134 
28-02-1815 

Tichelaar IJnze Pieters,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Tichelaar J. De weduwe te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij 

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

6419 287-C 1e 

Bataillon 

28-06-1817 

Tichelaar J. G. 833 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) 

8285 615-2, 40-3 

19-06-1840 

Tichelaar J. P. de weduwe te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 

Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar 
wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  

en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)is enz. jaar 1840 (8) 

6009 168 

09-03-1816 

Tichelaar Jacob de weduwe, als het inderdaad waar is dat zij in de gemeente niet bekend of te vinden was de ontvanger dien 

post als een verkeerden aanslag enz. jaar 1816 (1) 

9187 1475 

05-10-1918 

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

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

(5) 

6418 248-C 1e bat  
bijlage 

09-06-1817 

Tichelaar Jan Gerrit * Bolsward staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 
Commanderende het Bataillon en Depot – Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat van 

Manschappen met 7 kolommen informatie welke van Ligchaamsgebreken, vijfjarige dienst en/of wettige Vrijstelling 

ingevolge Art. 44 van zijner Majesteits besluit van den 22e december enz.  jaar 1817 (3) 

6244 293 

05-04-1814 

Tichelaar Jan J?.---- Doopsgezinde Gemeente te Makkum , een handgeschreven brief met de handtekeningen van Tichelaar 

Jan J?. in qualiteit als boekhouder en Britzel  Frans als Diaken  Onderwerp:  dat zij maar  slegts het 1/3  van de interesten 

hebben ontvangen over 1812 en 1813 enz. jaar 1814 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 104 

00-00-1891 

Tichelaar Jan Korps Ponteniers  hij 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) 

4894 2306 
27-06-1899 

Tichelaar Jan P.  te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende 
dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h 

Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming 

nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en 
Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met 

Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer 

Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en 
Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40) 

5990 663 en 675 

26-08-1814 
 

Tichelaar Jan P. ---- Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout,  Tichelaar Jelmer P., Houtsma Evert O., Sloof Sytze F., Kingma 

Hylke Jan L., Stellingwerff Pieter A., Andringa Ruurd T. allen lid van het gemeente bestuur van Makkum enTichelaar Jan P., 
Bakker Jan C., Eekma S. van beroep Zetters een brief aan de Gouveneur enz.. schrijven eenbetreft de financiën en belastng 

van Makkum en Humalda van J. F schrijft dat aan hun verzoek niet kan worden voldaan enz. jaar 1814 (5) 

5666 2 

26-10-1883 

Tichelaar Jan P. Fabrikant te Makkum Commissaris Makkumer Stoomboot  Rederij , Dossier met Advertenties en ander 

publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties, jaar 1883   

6389 46 

01-11-1814 

Tichelaar Jan P. hij is benoemd tot Capitein 1e Comp. van het 5e Bataillon Landstorm in het Arrondisement Sneek maar 

verzoekt aan de Gouveneur van Vriesland hem daarvan te ontslaan ondanks de eer enz. enz. jaar 1814 (1) 

5666 4 

21-02-1885 

Tichelaar Jan P. Makkum Commissaris Makkumer Stoomboot  Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over 

aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties, jaar 1885  Dossier (6) 

3598 Map 90 

05-01-1878 

Tichelaar Jan Pieters Fabrikant, ----   Makkumerstoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst 

tusschen Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd Brouwer 

Wybe Jans, Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs  Schipper te Makkum voor de helft en 
Velding Cornelis Candidaat Notaris ,  Tichelaar Pieter Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes Houthandelaar, Kingma 

Tjeerd Herre  Kassier en Olieslager, Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries de Anne  Fabrikant,   Kingma 

Herrius  Fabrikant, Kingma Marten Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans  
Rentenier, Kalverboer Garbe   Grossier en Koopman, Schepers Ebe Atzes   Grutter alle wonende te Makkum alle 

gezamenlijk voor de andere helft  van een overdekte ijzeren schroefstoomboot genaamd Reserve I (later  omgedoopt naar de 

Flevo) op de werf van Boon Cornelis Jan Scheepsbouwer te Hoogezand  gebouwd  en ingebrand met nummer 2467 
Groningen 1871 jaar 1878 (58) 

6077 1028 

21-12-1821 

Tichelaar Jelme P. hij ondertekend als zetter van het district van Ontvang van Makkum een document betreffende  de taxtie 

en hertaxatie tot vinding van een betere evenredigheid tusschen de onderscheidene belastingschuldigen enz. jaar 1821 (2) 

6250 983 
15-10-1814 

Tichelaar Jelmer B. Hij tekent als Gemeenteraadslid van de Gemeente Makkum,  de staat van Schulden van de Gemeente 
Makkum over de jare 1807 t/m 1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814  (11) 



6072 616 

31-07-1821 

Tichelaar Jelmer P. en Wijnalda G. P. en Bangma Douwe Claasses en Steen van der Gerben Durks  en Yntema Reinder H. 

alle Zetters van de Gemeente Makkum, een handgeschreven stuk met hun handtekeningen daaronder,  Jaar 1821 (3) 

6250 983 

15-10-1814 

Tichelaar Jelmer P. Hij word vermeld als Debiteur  op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 

t/m 1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814  (11) 

5990 663 en 675 
26-08-1814 

 

Tichelaar Jelmer P.---- Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) de  Schout,  Tichelaar Jelmer P., Houtsma Evert O., Sloof Sytze F., 
Kingma Hylke Jan L., Stellingwerff Pieter A., Andringa Ruurd T. allen lid van het gemeente bestuur van Makkum 

enTichelaar Jan P., Bakker Jan C., Eekma S. van beroep Zetters een brief aan de Gouveneur enz.. schrijven eenbetreft de 

financiën en belastng van Makkum en Humalda van J. F schrijft dat aan hun verzoek niet kan worden voldaan enz. jaar 1814 
(5) 

6624 229 

27-01-1814 

Tichelaar Jelmer Pieters---- Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum schrijft en ondertekend een brief aan  de 

Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij als fungerende Schout van Makkum  Kingma Marten H.  in verband met 
eenige onaangenaamheden welke de raad door de omslag van het tekort op het Budget door eenige Kwaadwilligers 

bejegende enz. en deze volgens hem zelf ontslag heeft genomen verzoek ik als schout hem te ontslaan en in deszelfs plaats als 

Gemeente Raad te benoemen  Kingma Hylke Jan Leendsrtsz. tot het waarnemen van de functie van de Schout bij zijn 
afwezigheid enz. en dat Tichelaar Jelmer Pieters als Kingma Hylke Jan Leendertsz. Niet benoemd wordt deze post kan 

hebben en Bruining Kornelis Gerardus voor te dargen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (5) 

6070 424-29      25-
05-1821 

Tichelaar Jelmers 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) 

6089 1194 blz. 18    

23-12-1822 

Tichelaar Jelmoo te Makkum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met 

vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62) 

9181 1645 

03-09-1915 

Tichelaar Johannes   ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

8173 264/14, 144 

11-03-1839 

Tichelaar Johannes Jans * 1819 Matroos op de Amphitrite, jaar 1839 

9725 Deel 2  

Blz. 121 

00-00-1892 

Tichelaar Kasper naar N. N. S. N. , 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) 

9187 1787-A 
05-12-1918 

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

(5) 

9921 12 
19-10-1882 

Tichelaar P.  Nachtwacht 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 113 

00-00-1892 

Tichelaar P. 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. 118 

00-00-1892 

Tichelaar P. 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. 121 

00-00-1892 

Tichelaar P. 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. 129 

00-00-1893 

Tichelaar P. 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. 136 

00-00-1893 

Tichelaar P. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Wonse- 

         radeel 

Tichelaar P. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand 

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

1841 (4) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 40 
Bladzijde 3 26-

09-1839 

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

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

3698 B-15, 28-41 

15-02-1832 

Tichelaar Pier J. , 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) 

3598 Map 90 

05-01-1878 

Tichelaar Pieter Jansz. ----   Makkumerstoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst tusschen 

Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd Brouwer Wybe Jans, 
Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs  Schipper te Makkum voor de helft en Velding 

Cornelis Candidaat Notaris ,  Tichelaar Pieter Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes Houthandelaar, Kingma Tjeerd 

Herre  Kassier en Olieslager, Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries de Anne  Fabrikant,   Kingma Herrius  
Fabrikant, Kingma Marten Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans  

Rentenier, Kalverboer Garbe   Grossier en Koopman, Schepers Ebe Atzes   Grutter alle wonende te Makkum alle 

gezamenlijk voor de andere helft  van een overdekte ijzeren schroefstoomboot genaamd Reserve I (later  omgedoopt naar de 
Flevo) op de werf van Boon Cornelis Jan Scheepsbouwer te Hoogezand  gebouwd  en ingebrand met nummer 2467 

Groningen 1871 jaar 1878 (58) 

6401 
 

860-1-3+4 
31-10-1815 

Tichelaar Pieter Jelmers 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) 

9184 155 
03-02-1917 

Tichelaar Pieter, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4) 



9186 374 

04-04-1918 

Tichelaar Pieter, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale 

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

1918 (3) 

9725 Deel 2  
Blz. 108 

00-00-1891 

Tichelaar R. 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) 

8375 708-5_40c 

20-07-1841 

Tichelaar S. IJ. staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) 

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

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Wonse- 

         radeel 

Tichelaar S. IJ. 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 175 

00-00-1897 

Tichelaar Sijmon, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

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

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

3576 95 
25-08-1929 

Tichelaar Simon Schipper Trek Schipper varende van Franeker op Leeuwarden, op een request die hij samen met nog 14 
schippers onderteken. Onderwerp:  daarbij om aangevoerde redenen  verzoekende dat zij bij het afvaren van het laatste schip 

van Leeuwarden gedurende de zes\zomermaanden niet in in plaats van enz.enz. jaar 1829 (dossier 26) 

9725 Deel 2  
Blz. 185 

00-00-1898 

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

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

9183 756 

03-05-1916 

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

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

9184 839 

03-07-1917 

Tichelaar Taeke, 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) 

9185 1612 

05-12-1917 

Tichelaar Taeke, 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) 

6834 23-C 

20-02-1824 

Tichelaar Teeke Jetbes is als nummerwisselaar de plaatsvervanger bij de 7e Afdeeling Infanterie voor Kuurstra Bauke 

Jurgens  enz. jaar 1824 (3) 

8214  1028/12 
08-10-1839 

Tichelaar Tjerk Klazes 40 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) 

9184 155 
03-02-1917 

Tichelaar Tjerk, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4) 

8375 716-3_1K 

22-07-1841 

Ticheler Suzanna 01-04-1840  opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend 

document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en 

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

5990 666 

26-08-1814 

Tickens Hermanus, Koopman----Koers Jan,  te Leeuwarden  een handgeschreven brief die ondertekend is door Smeding 

Hermanus, Bolman Isaac, Koers Jan,   Onderwerp; dat Nieuwenhuis Johanna  bij haar testament dd. 25-01-1766, er worden 
de volgende personen genoemd met diverse legaten enz. Smeding Hermanus, Bolman Isaac, Coenen van Christiaan, Noorda 

Gerrijt, Tickens Hermanus, Koopman van beroep, Kempenaar de Jan, Fagel Jacoba, Nieuwenhuis Johanna, jaar 1814 (4) 

9180 420 
05-03-1915 

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

6038 690 

16-09-1818 

Tidden van J. , Onderwerp; een ordonnancie betreffende zegel en legesgelden enz. jaar 1818 (1) 

6254 140-B-blz. 27 
17-01-1815 

Tiddens Jan (Fiddens?) de erven uit een huis in de opgang van de Nieuwebuuren,wordt vermeld als debiteur van kleine 
Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der 

Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815. 

8375 708-5_40c 

20-07-1841 

Tiddens L. te Exmorra staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) 

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

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

8211 988-3, 40 

Bladzijde 2 26-

09-1839 

Tiddens L. te Exmorra wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 

maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn 

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

6063 767 

31-10-1820 

Tiddens van J. ,  onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1) 

6042 38 

18-01-1819 

Tiddens van J. , 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) 

6055 150 

29-02-1820 

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

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

6058 386 

29-05-1820 

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

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

6010 249 
17-04-1816 

Tiddens van J. , staat op een document van wegens gedane Leveranties ontvangt hij een ordonnantie van uitbetaling enz. jaar 
1816 (2) 

6027 761 

28-10-1817 

Tiddens van J.------- 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) 



6026 621 

09-09-1817 

Tiddens van J. Hij staat in een lijst van Ordonnancie met de door hem geleverde producten en kosten enz. enz.,  jaar 1817 (2) 

6031 135 

24-02-1818 

Tiddens van J. Hij staat op een  lijst van de minister van binnenlandsche zaken  wegens een Ordonnancie met de te ontvangen 

bedragen, zegel en leges geld Jaar 1818 (1) 

6046 364 
26-05-1819 

Tiddens van J. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordnnancie 
enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1819 (1) 

6051 718 

06-10-1819 

Tiddens van J. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den 

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

6052 861 
29-11-1819 

Tiddens van J. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den 
Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (1) 

6014 519 

17-08-1816 

Tiddens van J. voor geleverde Kaarsen, 14 Augustus staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een 

uitbetaling met het bedrag  op enz. jaar 1816 (1) 

6014 483 
27-07-1816 

Tiddens van J. voor Kaarsen en Oly, staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een uitbetaling met het 
bedrag  enz. jaar 1816 (1) 

6021 203 

05-04-1817 

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

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

6066 

 

56 

23-01-1821 

Tiddens van J. wordt vermeld op een document met als onderwerp Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 

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

6034 365 

18-05-1818 

Tiddens van T. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den 

Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (1) 

8096 

 

624/2 

31-01-1838 

Tiddens, van Jarig Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Fourier 11-2-1837 Overleden te 

Koempoelang , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20) 

6245 399-57 
10-05-1814 

Tiddes Douwe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 
Dantumawoude jaar 1812 (3) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Tiddes Siemon 39 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 33 

05-08-1915 

Tidemans J. W. Directeur van NV Scheepsslooperij Holland in een door hem ondertekende brief  verzoekt hij een vergunning 

om met hun Directieboot enz. jaar 1915 (7) 

5984 125+b,11+v 

16-02-1814 

Tieberghien Francois Joseph, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 ter 

noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7) 

6050 676 

17-09-1819  

Tieboel ….? (Raadsheer te Friesland)  een ambtelijk stuk hij geeft te kennen dat de gevangenis hokken in het huis van justitie 

in zeer slechte staat enz. jaar 1819 (2) 

6258 630,14-20 

17-04-1815 

Tieboel D.---- Campen F. of P. als opvolgend Kerkvoogd is hem de administratie overhandigd en goedgekeurd en getekend 

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

Petrus,  en komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief 

namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De 

Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of 

Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. 
enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (9) dossier  (45) 

6830 18-A blz. 14 

21-01-1824 

Tieboel IJme 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) 

6689 200 

00-00-1819 

Tieboel Jac. een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp benoeming President van het Hof  van Assisey jaar 

1819 ( 1) 

6249 812 

00-10-1814  

Tieboel---- Ruiter Jacob Martens  te Hollum op Ameland , hij is in 1800 aangesteld als geregtsdienaar te Hollum en in 1813 

als Veldwachter  aldaar tot dat hij op 11 juli 1814 op wederregtelijke wijze zijn ontslag heeft gekregen, maar dat hij zijn post 

altijd goed heeft waargenomen op getuigenis van de Drost de Heer Tieboel thans in Den Haag wonende, en de Bailjuw thans 
schout van Ameland  de heer Asbeck zu Berge und Munsterhausen G. F. Baron van, enz. een door hem geschreven brief met 

handtekening enz. enz. jaar 1814 (2) 

6258 630-22, 23 

17-04-1815 

Tiebout J. 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) 

8356 320-2, 8 

02-04-1841 

Tiedema Grietje---- IJssels Martinus Johannes * 1789 zoon van IJssels Matthijs en Tiedema Grietje wordt vermeld in een 

document staten van inlichtingen en  op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar 

gedoopt en opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4) 

6631  1114 
7e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Tiedema H. 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Tiedema Tiede 23 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Tiedema Tiede Jacobs 511 Dronrijp 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) 



6053 967 

28-12-1819 

Tiedes Gerlof,  hij is één van de vissers die op het zeestrand van Schiermonnikoog zijn komen te vervallen met Snikkenschip 

en alle negen thuis behorende in Paesens en zijn door het invallen van de nagt met stilte en holle zee het Vriesche gat mis 

geraakt enz. jaar 1819 (2) 

6282 737-3 
07-07-1817 

Tiedes Marten , Boer te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van 

Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van 

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

6075 740 
01-10-1821 

Tiedes Sjoerd de weduwe  op haar spullen is beslag gelegd door de deurwaarder Canrinus Joh. vergezeld door Hoeksma Syte 
en Cornello Jurjen enz. ook in het dossier aanwezig een lijst waarin de huisraad enz. beschreven worden   jaar 1821 (5) 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Tiekelaar L. 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) 

6384 19 
26-05-1814 

Tiekstra Bouwe Edzes, 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) 

9181 1645 

03-09-1915 

Tiekstra Bouwe Gerbens,  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) 

8362 446/2 
00-00-1841 

Tiekstra Bouwe Idreis en Durkje Gerbens van Meulen, Betreft het onderhoud van een kind van Grijtje Jans genaamd Klaas, 
jaar 1841 (3) 

9180 42 

07-01-1915 

Tiekstra Evert,  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) 

9187 1114 
07-08-1918 

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

6864 26/1-C, 87  

07-01-1825 

Tiekstra Fokke Wiegers te Smallingerland  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) 

5675 27 
16-07-1914 

Tiekstra H. te Nijega  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief  verzoekt hij een vergunning om met zijn 
motorboot “Mars “ te mogen varen van Opeinde naar de Nieuwe Drait enz. enz. jaar 1914  (7) 

9180 42 

07-01-1915 

Tiekstra Jelle,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

8093       565-6   
13-01-1838 

Tiel Jan Geb. Buren, laatst gewoond hebbende te Buren. Flankeur Overleden te Koempoelang  18-12-1836,  (3) totaal dossier 
van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20) 

5995 37 

14-01-1815 

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

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

Jaar 1815  (12) 

9181  1923 

01-11-1915 

Tielbaard Johanna,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

8280 517-11,  
34-35, 37 

19-05-1840 

Tieleman  T. W. te Nijehaske wordt vermeld als schatter in de Gemeente Oldeboorn in een document genaamd: In 
voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een 

bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere 

zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen 
enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

5667 16 

00-00-1879 

Tieleman  Wiebe---- Rinkes Inne Jans te Joure heeft zig via notarieele akte voor de naleving der verpligtingen enz.  bij de 

Notaris Munnik Johannes Hermanus David (met een mooi gaaf rood lakzegel van de Notaris)  zig als borg voor fl. 400.=  

verbonden van  Tieleman Wiebe betreft de stoombootdienst Joure-Heeg-Lemmer  en Oosterzee of Echten en Sneek v.v. enop 
Balk wegens uitbreiding van de dienst enz. als getuigen treden op Keverling Albertus Sijbrandus wethouder der gemeente 

Haskerland en Veen van der Wietze Benedictus secretaris bij het bestuur van de gemeente wonende beide te Joure, Dijk van 

Meine Sijbrens Congierge en Klompenmaker Hendrik Veldwachter enz.  jaar 1879  (7) 

5664 3, 8 

20-04-1916 

Tieleman A. te Lemmer met een Schip de Stad  Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 37, 8 

01-04-1910 

Tieleman A. te Lemmer met een Schip de Stad  Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 24 

21-09-1903 

Tieleman A. te Lemmer, ondernemer van openbare middelen jaar 1903 (1) ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het 

water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend,  

jaar 1903 

5663 23, 66=Min 
18-04-1889 

Tieleman A. W. Lemmer Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889 

5672 45 

18-06-1891 

Tieleman A. W. te Lemmer met zijn boot genaamd  “Willem III” en met het Schip de Feniks 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 enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13) 

5673 

 

109, 1- 8 

05-02-1900 

Tieleman A. W. te Lemmer, schip de Stad Bolsward 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. jaar 1900 (11) 

3700 16-C 

03-02-1837 

Tieleman Akke Reins, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8) 

5662 49 en 1 
22-04-1886 

Tieleman Aldert Joure Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

5662 49  

22-04-1886 

Tieleman Aldert Joure Schip de Willem III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

5662 49 met Bijl. 
22-04-1881 

Tieleman Aldert Joure Schip de Willem III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 



5663 44  en24 

17-04-1890 

Tieleman Aldert Lemmer Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890 

5663 142, 23 

16-04-1891 

Tieleman Aldert Lemmer Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891 

5664 274-a, 24 
28-02-1918 

Tieleman Aldert te Lemmer met een Schip de Stad  Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 A.8, bijl. 23 

27-04-1911 

Tieleman Aldert te Lemmer met een Schip de Stad  Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 A.11,bijl 23 
25-04-1912 

Tieleman Aldert te Lemmer met een Schip de Stad  Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 13 

10-05-1900 

Tieleman Aldert te Lemmer met een Schip de Stad  Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 19 
17-04-1913 

Tieleman Aldert te Lemmer met een Schip de Stad  Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 27 , 7 

16-4-1914 

Tieleman Aldert te Lemmer met een Schip de Stad  Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 29, 10 

16-04-1903 

Tieleman Aldert te Lemmer met een Schip de Stad  Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 162, 24 

27-02-1917 

Tieleman Aldert te Lemmer met een Schip de Stad  Bolsward,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5663 17 en 21 

08-04-1897 

Tieleman Aldert te Lemmer met een Schip de Stad  Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5663 7 

30-03-1898 

Tieleman Aldert te Lemmer met een Schip de Stad  Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 37 

20-04-1899 

Tieleman Aldert te Lemmer met een Schip de Stad  Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5666  1 

10-01-1889 

Tieleman Aldert, Schipper te Lemmer maakt bekend dat hij met een schroefstoomboot genaamd Willen III ingericht voor 50 

personen en 20.000 kg. Goederen enz. met vermelding van tussenstops, vertrektijden en tarieven enz. jaar 1889 (4) 

6864 26/1-C, 159  

07-01-1825 

Tieleman Anne Jacobus , te Harlingen, afdeling Cur. no. 3 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) 

6866 01-02-1825 
9-4-C 

Tieleman Anne Jacobus van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Kolonel Kommanderende der 
afdeeling Kurassiers No. 3 te Deventer jaar 1825 (1) 

6868 16-02-1825 

31-B 

Tieleman F. ---- Dalmolen H. W. (Henricus Walradus) Assessor te Nijehaske waarnemende de functie van Grietman van 

Haskerland is uit het midden van de bevolking benoemd bij hoofdelijke stemming  commissie enz. enz. Onderwerp: de in de 
gemeente Oude en Nijehaske door het Zeewater van have en goed beroofd in enkele hoger gelegen woningen en schepenen 

enz. Onderwerp: de overstroming enz. de navolgende personen ondertekenen dit document Boelens van J.H., Waal de G., 

Terwisga van A., Tuijmelaar Siebe, Gerritsma G. E., Tieleman F., Bruijn de H., Hemmenga J. H., Sjollema D.  jaar 1825 (4) 

6833 27-A blz.13 
06-02-1824 

Tieleman Freerk 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 

8211 988-3, 37 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Tieleman H. te Akkrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

5664 3, 8 
20-04-1916 

Tieleman H. te Joure met het Schip de Heerenveen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

6418 255-B 

01-06-1817 

Tieleman Hend’k Jacobs 539 Joure is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

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

afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

6864 26/1-C, 170  

07-01-1825 

Tieleman Johannes te Harlingen  Reg. Lanciers  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) 

3700 16-C 
03-02-1837 

Tieleman Rein Elias, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8) 

5672 33 

27-02-1891 

Tieleman S. W. te Lemmer, geeft met eerbied te kennen in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten die hij 

ondertekend dat hij ondernemer is van een Stoombootdienst van Lemmerop Bolsward met zijn boot genaamd  “Willem III” 

dat deze boten lang en breed zijn en  verzoekt deze dienst te mogen blijven onderhouden enz. enz. jaar 1891 (3) 

5662 101 

01-04-1881 

Tieleman W. te Joure met het Schip de Burgemeester Rinkes,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 270, 81 
24-04-1885 

Tieleman W. te Joure met het Schip de Burgemeester Rinkes,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 16 + 29 

01-04-1885 

Tieleman W. te Joure met het Schip de Burgemeester Rinkes,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5665 17-11-1880  
akte  21 

Tieleman W. te Joure Ondernemer,  Onderwerp:  een aankondiging van zijn Stoombootdienst Joure op Lemmer  wat ook in 
advertentie  (1 stuks aanwezig in het dossier) in de Leeuwarder Courant is aangekondigd ,  jaar 1880 (4) 

5667 5, 1 t/m 11 

05-04-1879 

Tieleman Wiebe Joure Eigenaar en Schipper   van het Beurtveer Joure-Woudsend-Sloten- Lemmer Balk-Oosterzee-Echten-

Sneek-Scharsterbrug Dossier (5) + Reglement en Prijslijst (29) 

5664 274-a, 24 
28-02-1918 

Tieleman Wiebe Joure Schip de Heerenveen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

5664 27, 7 

16-04-1914 

Tieleman Wiebe Joure Schip de Heerenveen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5667 18 
11-07-1879 

Tieleman Wiebe Joure Schipper en  Scheepseigenaar, jaar 1879 

5667 16 Tieleman Wiebe Joure Schipper en Eigenaar dienst   Joure-Heeg –  Lemmer Dossier, jaar 1879 (15) 



28-06-1879 

5667 24 

24-07-1879 

Tieleman Wiebe Joure Schipper en Scheepseigenaar Concessie tot het oprichten van een enz. jaar 1879 Dossier (9) 

5667 21 

27-07-1879 

Tieleman Wiebe Joure Schipper en Scheepseigenaar Vergunning indiensstelling enz.  jaar 1879 

5667 27 

03-10-1879 

Tieleman Wiebe Joure Schipper en Scheepseigenaar Vergunning verleend tot het uitvoeren van enz. jaar 1879 Dossier (7) 

5664 162, 24 

27-02-1917 

Tieleman Wiebe Lemmer Schip de Volharding II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5667 4 , 12, 14 

00-00-1879 

Tieleman Wiebe te  Joure  eigenaar en schipper van het van ouds bestaande Beurtveer van Joure op Woudsend, Sloten en 

Lemmer vermeld in een brief die hij ondertekend , dat hij een geregelde dienst heeft en hij nu ene stoomboot wenst te bezigen 

en hij het veer wenst uit te breiden en ook het dorp Balk wil aandoen  en een geregelde dienst wil aanleggen tussen Oosterzee 
of Echten naar Sneek, Joure Heeg en Lemmer enz. enz. verder een  Chronologische Lijst der stukken met vermelding van 

welke correspondentie er is geweest is over deze aanvraag , in het dossier ook aanwezig een reglement en Tarief voor de  

schroefstoombootdienst van vermelde diensten waarin gespecificeerd het tarief voor personen maar ook  het tarief voor de 
goederen is  gespecificeerd. Een lijst met alles wat maar denkbaar is. (Dossier betreffende het verlenen van conceccies tot het 

oprichten van Stoomboot-of Stoomsleepdiensten 1879-1881) hierin wordt ook genoemd Fortuin  A.C. te Bolsward  die vorig 

jaar al een concessie heeft aangevraagd maar daar op nooit enz. enz. jaar 1879 (3 dossiers) (60) 

9465 Deel 2, 41 

21-09-1825 

Tieleman Wiebe te Joure, Beurt en Veerdienst van Joure naar Woudsend, Sloten en Lemmer,  hij  wordt vermeld in het 

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

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1825 (8). 

5672 45 
18-06-1891 

Tieleman Wijbe te Joure   met zijn Boot de “Burgemeester Rinkes” 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 enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13) 

5672 31 
00-00-1891 

Tieleman Wijbe te Joure staat vermeld met zijn Boot de “Burgemeester Rinkes”op de Staat van Behandelde Adressen om 
vergunningen tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland 

enz. Jaar 1891 (3) hele dossier (7) 

5662 16, 48=Min 

28-04-1887 

Tieleman Wybe te Joure met het Schip de Burgemeester Rinkes,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887 

5662 16, 46 

00-00-1882 

Tieleman Wybe te Joure met het Schip de Burgemeester Rinkes,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882 

5662 16-A, 46 

00-00-1883 

Tieleman Wybe te Joure met het Schip de Burgemeester Rinkes,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883 

5662 26 

03-06-1880 

Tieleman Wybe te Joure met het Schip de Burgemeester Rinkes,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880 

5662 46 

01-04-1881 

Tieleman Wybe te Joure met het Schip de Burgemeester Rinkes,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

5662 49 en 1 

22-04-1886 

Tieleman Wybe te Joure met het Schip de Burgemeester Rinkes,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

5663 16, 32=Min 
19-04-1888 

Tieleman Wybe te Joure met het Schip de Burgemeester Rinkes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

5663 16, 66=Min 

18-04-1889 

Tieleman Wybe te Joure met het Schip de Burgemeester Rinkes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889 

5663 14 + 44 
17-04-1890 

Tieleman Wybe te Joure met het Schip de Burgemeester Rinkes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890 

5663 142, 16 

16-04-1891 

Tieleman Wybe te Joure met het Schip de Burgemeester Rinkes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891 

9465 Deel 2, 41 
21-09-1825 

Tieleman….? de weduwe te Joure, Beurt en Veerdienst van Joure naar Woudsend, Sloten en Lemmer,  hij  wordt vermeld in 
het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de 

concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1825 (8). 

6865 48-C 

20-01-1825 

Tielemans Johannes bij het korps van Lanciers enz. enz. jaar 1825 (2)   

8351 204/13 

00-00-1841 

Tielenburg T. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen 

informatie ( dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841 

6013 399 

08-07-1816 

Tielman Franciscus Jacob,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst 

hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Tielman Johan Gerlag 2 is zijn volgnummer en Brielle zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat 

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

Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave 
behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd 

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

6380 13 nr. 72 

29-01-1814 

Tielsing  Reinder Tietes te Bozum, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van 

het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen  van de 
Compagnie van den heer Lohman ….? Enz. Jaar 1814 (6) 

8224 1229-1 

02-12-1839 

Tielstra  Dirk  Leendert----- Vliet van K. S.. (Klaasje Sietze)  heeft van hare geboorte af  tot januari 1830 te Franeker 

gewoond enz. Hertrouwd met Nijveen Hendrik IJbes dien te Groningen geboortig en schipper enz. Haar eerste man was 
genaamd Tielstra  Dirk Leendert,  staat vermeld op een Nota aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van 

Onderstand van eenige in de maand September 1839 nieuw opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1839 (6) 

8224 1229-1 
02-12-1839 

Tielstra Gerrit Dirks kind van Tielstra  Dirk Leendert en Vliet van Klaasje Sietze, staat, staat vermeld op een Nota 
aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van Onderstand van eenige in de maand September 1839 nieuw 

opgenomen Bedelaars Kolonisten met 8 kolommen informatie zoals geboorte of doop datum, vgan waar opgezonden, 

Domicilie van onderstand enz. jaar 1839 (6) 

8224 1229-1 
02-12-1839 

Tielstra Sander Derks  kind van Tielstra  Dirk Leendert en Vliet van Klaasje Sietze, staat, staat vermeld op een Nota 
aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van Onderstand van eenige in de maand September 1839 nieuw 



opgenomen Bedelaars Kolonisten met 8 kolommen informatie zoals geboorte of doop datum, vgan waar opgezonden, 

Domicilie van onderstand enz. jaar 1839 (6) 

8224 1229-1 

02-12-1839 

Tielstra Sietze Derks kind van Tielstra  Dirk Leendert en Vliet van Klaasje Sietze, staat, staat vermeld op een Nota 

aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van Onderstand van eenige in de maand September 1839 nieuw 
opgenomen Bedelaars Kolonisten met 8 kolommen informatie zoals geboorte of doop datum, vgan waar opgezonden, 

Domicilie van onderstand enz. jaar 1839 (6) 

8375 708-5_26c 

20-07-1841 

Tiema te Zuiderwal? 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) 

9725 Deel I   
Blz. 5 

00-00-1862 

Tieman Hendricus, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 

kolommen info. jaar 1862 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 3 

00-00-1862 

Tieman Hendrikus, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 

kolommen info. jaar 1862 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 7 
00-00-1863 

Tieman Hendrikus, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 
kolommen info. jaar 1863 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 9 
00-00-1864 

Tieman Hendrikus, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 
kolommen info. jaar 1864 (2) 

8054 97/7999 

14-09-1837 

Tiemen G. Schepeling, jaar 1837 

6418 229 
04-06-1817 

Tiemen van ….?---- Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Kantons van Vriesland  ondertekend 
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat geloot hebben de personen Tiemen van ….? 

en Hade (Haxe) Wieger Harmens die tot laatst der maand j.l. in de Gemeente Giethoorn woonachtig geweest zijn enz. jaar 

1817 (2) 

6405 116 
29-02-1816 

Tiemens G. staat vermeld in een door de Burgemeester van Meppel ondertekende brief van de aan de Gouverneur van 
Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verzoekt om aan hem te zenden de certificaten van vrijstelling 

van voornoemde enz. jaar 1816 (1) 

6864 13-A 
07-01-1825 

Tiemens S. Ingenieur, Hij wordt vermeld in een document  waarover gesproken wordt van uitbetaling met bedragen. Jaar 
1825 (1-dossier 3) 

5664 A.16,bijl.15 

25-04-1912 

Tiemersma  & Schaaf Harlingen Schip de Stad Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

5664 A.6 
25-04-1912 

Tiemersma  E. B. Harlingen Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912 

8386 949/18 

20-09-1841 

Tiemersma  M. J. te Hijdaard,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand 
Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

5664 29 

17-04-1913 

Tiemersma & Schaaf  Sneek Schip de Stad Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913 

5664 3, 12 
20-04-1916 

Tiemersma & Schaaf Sneek Schip de Stad Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 2-v 

17-07-1839 

Tiemersma A. J. 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) 

9465 Deel 2, 77 

31-10-1866 

Tiemersma Age Andries te Deinum, Beurt en Veerdienst van Deinum 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)   

8199 729/5, 290 
Bladzijde 8-v 

17-07-1839 

Tiemersma Andries J. 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) 

9181 1645 
03-09-1915 

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

9187 1341 

06-09-1918 

Tiemersma Beert, 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) 

5672 157 

27-10-1898 

Tiemersma G. & Luursema L., beide te Harlingen , verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de 

“Burg. Jhr. Speelman” met het reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1) 

5673 

 

17 

05-10-1899 

Tiemersma G. te Harlingen , een verleende vergunning (Blauw) voor het schip de “Burgemeester Jhr. Speelman“ tot het 

Varen en  Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1899 (1) 

5663 30 

20-04-1899 

Tiemersma G. te Harlingen Schip de Burgemeester Jonkheer Speelman, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5664 20 
10-05-1900 

Tiemersma G. te Harlingen Schip de Burgemeester Jonkheer Speelman,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 29 

16-04-1903 

Tiemersma G. te Harlingen Schip de Burgemeester Jonkheer Speelman,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 37, 4 
01-04-1910 

Tiemersma G. te Harlingen Schip de Burgemeester Jonkheer Speelman,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 45 

00-00-1903 

Tiemersma G. te Harlingen Schip de Burgemeester Jonkheer Speelman,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 29, 5 en 11 
16-04-1903 

Tiemersma Gerrit Ee Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 



5664 12 

10-05-1900 

Tiemersma Gerrit te Ee met het Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5663 17+22+22A  

08-04-1897 

Tiemersma Gerrit te Ee met het Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897 

5663 20-04-1899 Tiemersma Gerrit te Ee met het Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5663 8 

30-03-1898 

Tiemersma Gerrit te Ee met het Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898 

5663 38 
20-04-1899 

Tiemersma Gerrit te Ee met het Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5662 270, 81 

24-04-1884 

Tiemersma J. A. Ee Schip de Antiope,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884 

5662 29 
01-04-1885 

Tiemersma J. A. Ee Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

8280 526-1, 18 

22-05-1840 

Tiemersma J. A. te Hennaarderadeel 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 Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder 

de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8386 949/18 
20-09-1841 

Tiemersma J. A. te Welsrijp,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke 
dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Hennaar- 

      deradeel 

Tiemersma J. A. te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8211 988-3, 18 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Tiemersma J. A. te Wommels wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 18 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Tiemersma J. A. te Wommels wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2, 18 

19-06-1840 

Tiemersma J. A. te Wommels wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij 

de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 

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

8280 526-1, 18 
22-05-1840 

Tiemersma J. A? te Hennaarderadeel 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 Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder 
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

3583 16, 17 

09-07-1878 

Tiemersma J. H.  en drie anderen wonende op Alterburg aan ’t Langdeel onder Tietjerk daarbij verzoekende maatregelen te 

nemen dat de aan hunne oever voorbij razende stoomboten aan een beperkte snelheid worden enz. jaar 1878 (8 

8280 526-1, 18 
22-05-1840 

Tiemersma J. te Hennaarderadeel 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 Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 18 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Tiemersma J. te Wommels wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

ca. 1000 namen (132) 

9725 Deel 2  

Blz. 205 

00-00-1899 

Tiemersma Jan, , Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming 

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

uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Hennaar- 

      deradeel 

Tiemersma Joh’s A. te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

8211 988-3, 18 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Tiemersma Joh’s te Wommels wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 
ca. 1000 namen (132) 

9465 Deel 2, 77 

31-10-1866 

Tiemersma Johannes Andries te Deinum, Beurt en Veerdienst van Deinum 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)   

5662 20, 48=Min 

28-04-1887 

Tiemersma Johannes Andries te Ee met het Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887 

5662 20-A 
00-00-1885  

Tiemersma Johannes Andries te Ee met het Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885 

5662 49 en 22 

22-04-1886 

Tiemersma Johannes Andries te Ee met het Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886 

5663 24, 32=Min 
19-04-1888 

Tiemersma Johannes Andries te Ee met het Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888 

5663 24, 66=Min 

18-04-1889 

Tiemersma Johannes Andries te Ee met het Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889 



5663 44  en 25 

17-04-1890 

Tiemersma Johannes Andries te Ee met het Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890 

5663 142, 24 

16-04-1891 

Tiemersma Johannes Andries te Ee met het Schip de Concordia, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten 

van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891 
komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch 

geordend, 1888-1899 

5666 7-A 

00-00-1883 

Tiemersma Johannes---- Douma Melis (de Kapitein), Visser Sijtze, Veenstra Wijtze en Tiemersma Johannes allen wonende 

te Ee Ondernemers van een Stoombootdienst  tussen EE (Steenvak) en Dockum en  tussen EE (Steenvak) en Leeuwarden 
met hun Stoomboot “Antilope” tevens wanneer ze varen, de totale reistijd en tussenstoppen en de Prijslijst verder een groot 

aanplakbiljet getekend door voornoemden enz. jaar 1883 (6) 

5666 7 
03-04-1883 

Tiemersma Johannes Ee Schip de Koningin Emma , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier (10) 

8375 708-5_18a 

20-07-1841 

Tiemersma M. J. te Hijdaard (Hidaard)  staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga 

van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een 
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en 

Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 24-v 
17-07-1839 

Tiemersma M. J. te Hijdaard 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, 18 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Tiemersma M. J. te Hijdaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met 

ca. 1000 namen (132) 

8285 615-2, 18 

19-06-1840 

Tiemersma M. J. te Hijdaard wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8386 949/18 

20-09-1841 

Tiemersma M. J. Te Hijdaard,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 

sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand 
Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Hennaar- 
      deradeel 

Tiemersma M. J. te Hijlaard staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 

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

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

8199 729/5, 290 

Bladzijde 8-v 
17-07-1839 

Tiemersma Michiel J. te Oosterend 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) 

8063 11/18, 267 

04-01-1838 

Tiemersma Migchel Johannes Hijdaard Veerschipper Bolsward op Sneek, jaar 1838 

5664 3, 4 
20-04-1916 

Tiemersma P. Harlingen Schip de Stad Franeker I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 A.4, bijl.15 

27-04-1911 

Tiemersma P. Harlingen Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 27, 4 
16-04-1914 

Tiemersma P. Harlingen Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 37, 4 

01-04-1910 

Tiemersma P. Harlingen Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5664 A.4, bijl.15 
27-04-1911 

Tiemersma P. Harlingen Schip de Veehandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5664 37, 5 

01-04-1910 

Tiemersma P. Harlingen Schip de Veehandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Tiemersma S. T. 215 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Tiemersma Sjoerd T. 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    85 

6005 938 blz. 4 
30-11-1815 

Tiemersma Sjoerd Taekeles 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) 

8383 883/23 

07-09-1841 

Tiemps ? Rintje Klazes onderwerp; van hem aangevoerde koeien afkomstig van Noord Holland en alle volkomen gezond 

verklaard jaar 1841 (2) 

8386 949/25 
20-09-1841 

Tiemstra & Comp. te Franeker , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en 
sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6418 248-DD  
2e Compag. 

1e  blz.  

Nom. Staat 
09-06-1817 

Tiemstra (Tuinstra?) Ritske Rapkes 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) 

8375 723-5 

23-07-1841 

Tiemstra ….? wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger van In en Uitgaande Regten en Accijnsen te 

Franeker  dat door Boelen J. te Amsterdam is afgezonden 438 kan fijne wijn  aan Tiemstra ….? en Wal v.d. H. en daarvan 
betaling van accijns enz. jaar 1841 (3) 

8375 708-5_40c 

20-07-1841 

Tiemstra A. & C. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) 

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



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

ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8386 949/15 

20-09-1841 

Tiemstra A. & Co. Te Franeker , 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 leverancier  van  Dranken)  met vermelding 
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_29 

20-07-1841 

Tiemstra A. & Co. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans 

Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn  met vermelding van de hoeveelheid en soort van de 
goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_5a 

20-07-1841 

Tiemstra A. & Comp. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Hennaar- 

      deradeel 

Tiemstra A. & Comp. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Idaarde- 

         radeel 

Tiemstra A. & Comp. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Idaarderadeel in de maand Juli 1841 

op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8386 949/25 
20-09-1841 

Tiemstra A. , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de 
Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 

1841 (3) 

8386 949/13  

20-09-1841 

Tiemstra A. , te Franeker  Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke 

dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als leverancier  van  Dranken)  met 
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 13 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Tiemstra A. T. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 
gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8214  1027/16 

bladzijde 4 

07-10-1839 

Tiemstra A. T. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker van Directe 

Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (5) 

8386 949/6-5 Tiemstra A. te Franeker ,  voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: 

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

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

8386 949/15 

20-09-1841 

Tiemstra A. te Franeker , 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 leverancier  van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8386 949/12 

20-09-1841 

Tiemstra A. te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  

welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8211 988-3, 13 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Tiemstra A. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

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

8211 988-3, 18 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Tiemstra A. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

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

8211 988-3, 18 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Tiemstra A. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

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

8211 988-3, 5 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Tiemstra A. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Tiemstra A. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 2 26-

09-1839 

Tiemstra A. te Franeker is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

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

8211 988-3, 40 

Bladzijde 3 26-

09-1839 

Tiemstra A. te Franeker 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) 

8375 708-5_13 + a 
20-07-1841 

Tiemstra A. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. 
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten 

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

8375 708-5_18a 

20-07-1841 

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

Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken 
in de maand juni enz. jaar 1841 (6) 

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Tiemstra A. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) 

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



8375 708-5_40c 

20-07-1841 

Tiemstra A. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman 

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

wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 

1841 (6) 

8375 708-5_5 

20-07-1841 

Tiemstra A. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente 

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

8375 708-5_5a 
20-07-1841 

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

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Franeker 

Tiemstra A. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  

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

1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Baarderadeel 

Tiemstra A. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 

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

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Barradeel 

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

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Dantuma-        

            deel  

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

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Franekera- 

           deel 

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

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

8380 833-2 

24-08-1841 

Lemsterland 

Tiemstra A. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli 1841 

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

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

8380 833-2 
24-08-1841 

Wonse- 

         radeel 

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

(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwar- 

             den 

Tiemstra A. te Franeker 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, 40-3 

19-06-1840 

Tiemstra A. te Franeker 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) 

8285 615-2, 25,3 

19-06-1840 

Tiemstra A. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 
Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd 

en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

8280 526-1, 40 
22-05-1840 

Tiemstra A. te Franeker uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 

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

8280 526-1, 18 
22-05-1840 

Tiemstra A. te Franeker uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 
1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente 

Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn 

en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Tiemstra A. te Franeker uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

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

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

8285 615-2,  

5-1, 2 

19-06-1840 

Tiemstra A. te Franeker Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 

plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 

kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Tiemstra A. Te Franeker wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de 

ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en 

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

8285 615-2, 4-2 

19-06-1840 

Tiemstra A. te Franeker, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de 

plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 

kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6) 

8211 988-3, 25 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Tiemstra A. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 
ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

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

8375 708-5_25d 
20-07-1841 

Tiemstra A. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  
G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 



betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en 

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

8285 615-2, 13-1 

19-06-1840 

Tiemstra A. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van 

Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de 
maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8343  43/6-6/15 

14-01-1841 

Tiemstra Anne Sjoerds Grossier te Franeker,   Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der 

plaatselijke belastingen , jaar 1841 (2) 

8375 708-5_40b 

20-07-1841 

Tiemstra B. R. de weduwe te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. 

(Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van 

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

6418 248-A  

2e blz.  
Nom. Staat 

02-06-1817 

Tiemstra Floris Tiemes te Wolsum wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon 

Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van 
de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn 

ontslagen enz. jaar 1817 (3) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Tiemstra Florus Tomas? 576 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Bolsward 

Tiemstra K. B. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 

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

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

5664 3, 2 

20-04-1916 

Tiemstra Pieter Akkerwoude Schip de Dockumer Walden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 162, 8 
27-02-1917 

Tiemstra Pieter Akkerwoude Schipper Dockumer Walden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

8375 708-5_15 

20-07-1841 

Tiemstra te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die namens 

Burgemeester en Wethouders  van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Harlingen 

Tiemstra te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de  Stad Harlingen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van 

wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het 
hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwar- 
             den 

Tiemstra te Franeker 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, 22,1 

19-06-1840 

Tiemstra te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Barradeel 

Tienhoven van 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) 

8375 708-5_5a 
20-07-1841 

Tienhoven van W. te Sexbierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door 
Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit 

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

8386 949/6-5 
00-00-1841 

Tienhoven van 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) 

6069 
 

342, 7 
28-04-1821 

Tiensma G. wordt betaald voor het bestellen en bezorgen van besteedingen enz hij wordt vermeld in een document Notule of 
Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals 

van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14) 

6631  1114 
15-09-1814 

Tienstra J. hij ondertekend samen met de andere Diakenen een verzoek aan de Burgemeester van de Stad Sneek namens de 
diakonie der Gereformeerde Gemeente binnen Sneek om te mogen inzamelen van Penningen   voor de Armen Diakonie en 

evt, de onwilligen desnoods met parate executie tot betaling te mogen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)  

6631  1114 

9e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Tienstra J. Ouderling ondertekend als lid van de Kerkenraad 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 

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

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

6860 57-A 

30-11-1824 

Tienstra Jan Annes onderwerp verdeling van land enz. jaar 1824 (2) 

5763 3 

02-12-1890 

Tienstra Jelle 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) 



5664 27, 2 

16-04-1914 

Tienstra P. Akkerwode Schipper op het Schip de Dockumer Walden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, 

Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914 

5664 274-a, 8 

28-02-1918 

Tienstra Pieter Akkerwoude Schipper,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

6640   544,20 
15-06-1815 

Tier de Dirk Jelles 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) 

5991 680 
02-09-1814 

Tierens ….? Ingenieur bij het 4e provisioneel District van de Waterstaat met een verzoek dat de zogenaamde Noordermuur of 
Steenen Zeewering aan de Noordkant van de stad Harlingen zoo eer zo beter enz.  tevens een begroting wegens eenige 

raparatieen aan deze Zeewering en 2 kaarten genaamd Schetze en de andere Profillenvan de Zeewering aan de Noordzyde 

van Harlingen enz. jaar 1814 (9) 

6830 8-A 
21-01-1824 

Tierens S.  Ingenieur bij de Waterstaat wordt vermeld in een door de Gouverneur van Vriesland ondertekend document 
wegens verblijfkosten uitbetaald enz. jaar 1824 (2) 

6086 892 

28-09-1822 

Tierens S. (de Ingenieur) Onderwerp; een finaal verevende certificaat voor de 1e termijn  wegens Reis en Verblijf kosten enz. 

jaar 1822 (3) 

5991 757-a 

28-09-1814 

Tierens S. de Ingenieur en  Boling C, Conducteur en Landmeter, onderwerp de gevaarlijke toestand der noordermuur of 

stenen zeewering te Harlingen . jaar 1814 (7) 

6101 1314 

17-12-1823 

Tierens S. de Ingenieur fl. 39 wegens reiskosten enz. , Onderwerp: een door de Alg. Rekenkamer finaal verevende certificaat 

van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (1) 

6864 2-A 

11-01-1825 

Tierens S. hij dient een declaratie in wegens reis en verblijfkosten enz. enz. jaar !825 (2) 

6243 191-5 

06-03-1814 

Tierens 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) 

6872 01-04-1825 
5-A 

Tierens S. hij staat in een document vermeld van de Algemeene Rekenkamer  met finaal verevende declaratien met 
vermelding waarvoor en het bedrag enz. jaar 1825 (4) 

6866 04-02-1825 

18A 

Tierens S. hij staat op een document dat hij geld tegoed heeft (ontvangt) van de Heer Inspecteur Generaal Administratien van 

den Waterstaat enz. jaar 1825 (1) 

6869 03-03-1825 
6-A blad 4 

Tierens S. 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) 

6096 639 

12-07-1823    

Tierens S. Ingenieur een voorlopige vereevening tractement 1e kwartaal van 441 gulden enz.  ook tractement en reiskosten 2e 

kwartaal jaar 1823 (2) 

6045 220, 252-b 06-

04-1819 

Tierens S. Ingenieur hij neemt tijdelijk waar betreffende het werk aan de weg Leeuwarden Meppel en aan de Grote Zeesluis 

bij de Nieuwe Zijlen, jaar 1819 (5) 

5984 154 

26-02-1814 

Tierens S. Ingenieur hij staat vermeld op de Nota van Declaratien van den Ing. Chef Ing. En Conducteurs van de Waterstaat 

ten Dienste der Departementale gebouwen in Vriesland de jaren 1811, 1812 en 1813 met de bedragen die hij tegoed heeft,  

jaar 1814 (5) 

6089 1189 + 1190        

23-12-1822 

Tierens S. Ingenieur, Een finale verevening van de Algemene Rekenkamer voorzijn Tractement enz. jaar 1822 (3) 

6865 19-A 

20-01-1825 

Tierens S. 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 1123 

30-11-1822 

Tierens S. Onderwerp: betaling wegens reiskosten in zijn functie als Ingenieur van fl. 66.= jaar 1822 (3) 

6002 736 

17-08-1815 

Tierens S.---- Peereboom Bz. Ingenieur en Chef ter kenisgeving dat door ter oorzake van absentie de Ing. Ord. Tierens S. tot 

het bijwonen van de Publieke aanbesteding enz. voor de nodige inspectie der werken op het Eiland Vlieland en Terschelling 

en de aanbesteding van een gedeelte van de Zeewering enz. jaar 1815 (1) 

6871 21-03-1825 
15-A 

Tierens S. 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) 

6021 218 
10-04-1817 

Tierens S. te Harlingen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale 
lijst (22) 

6091 105 

01-02-1823 

Tierens S. van beroep Ingenieur een declaratie van fl. 441.=  wegens tractement 4e kwartaal 1822 jaar 1823 (2)  

6091 105 

01-02-1823 

Tierens S. van beroep Ingenieur een declaratie van fl. 91,50 wegens reis en verblijfkosten over November 1822 jaar 1823 (2) 

6096 682 

26-07-1823    

Tierens S. van beroep Ingenieur voor zijn reis en verblijfkosten enz. ten bedrage van  f. 43. 50.- enz. jaar 1823 (2) 

6094 402 
14-05-1823   

Tierens S. zijn declaratie wegens reis en verblijfkosten enz. jaar 1823 (1) 

6100 1090              

05-11-1823    

Tierens S., fl. 101.62 ½,  Ingenieur wegens reis en verblijfkosten  , hij ontvangt  betaling door de algemene rekenkamer finaal 

verevende stukken zoals hiervoor vermeld  enz. enz. Jaar 1823 (4) 

6100 1090              
05-11-1823    

Tierens S., fl. 441.=   Ingenieur wegens Tractement, hij ontvangt  betaling door de algemene rekenkamer finaal verevende 
stukken zoals hiervoor vermeld  enz. enz. Jaar 1823 (4) 

6869 28-02-1825 

1-A 

Tierens S., Ingenieur wegens tractement  Reis en Verblijfkosten 4e Kwartaal van 1824 met vermelding van bedragen wordt 

vermeld op een document door de Algemeene Rekenkamer finaal verevende declaratien jaar 1825 (8) 

6016 684 
11-11-1816 

Tierens S.----Goudriaan A. F. Inspecteur Generaal te Kampen een rapport door de Ingenieuren Karsten J. W. en Tierens S. 
Betreffende de werken aan de bedijking op het eiland Terschelling enz. jaar 1816 (3) 

6099 1042 

22-10-1823    

Tierens S.----Wellenbergh P. (H.P.)Fungerende Hoofd Ingenieur blijft als zodanig geplaatst in Vriesland  en de Ingenieur 

Tierens S. blijft hem toegevoegd enz. enz. jaar 1823 (3) 

8280 526-1, 21 
22-05-1840 

Tierkstra A. R.  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) 

8280 526-1, 21 

22-05-1840 

Tierkstra Iede 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) 

6865 1-C no. 7 
24-01-1825 

Tiersma  Waling Klazes---- Hofstra  Meindert Hebbes Plaatsvervanger voor Tiersma  Waling Klazes, 8e afd. Infanterie, hij 
staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig 

artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn 

overgegaan.  Jaar 1825 (4) 

9180 1246 

05-07-1915 

Tiersma Tjitte,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3) 

6089 1186          
21-12-1822 

Tiertoma P. ,  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) 

6383 83      

23-04-1814 

Tiesema D. W. te Rijperkerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van 

Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig 

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

6393 155 

10-03-1815 

Tiesema Geeske Hendriks  ---- Tiesema Ties Hendriks  zijn zuster Tiesema Geeske Hendriks  woont volgens ingekomen 

berichten te Harlingen  in het huis gequoteerd Letter G. No. 265 agter de Groote Kerk bij ’t Bolwerk enz. jaar 1815 (1) 

9182 317 

15-02-1916 

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

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

9182 113-a / 37 

15-01-1916 

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

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

6632 1262,  

4e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Tiesema Jan Hendriks, 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) 

6393 155 
10-03-1815 

Tiesema Ties Hendriks  zijn zuster Tiesema Geeske Hendriks  woont volgens ingekomen berichten te Harlingen  in het huis 
gequoteerd Letter G. No. 265 agter de Groote Kerk bij ’t Bolwerk enz. jaar 1815 (1) 

9184 10471076 

06-08-1917 

Tiesinga P. J.---- Boer de H. te Donkerbroek een handgeschreven brief met de handtekening van, onderwerp;  neemt ontslag 

als Lid College van Zetters van de  Belasting    te Ooststellingwerf, zijn opvolger is Tiesinga P. J. te Oosterwolde , zijn 

benoeming en een briefje met zijn handtekening waarin hij de functie aannemt, omdat Jong de Luitzen te Appelscha  deze 
functie niet aanneemt jaar 1917 (11) 

9189 1186 

09-10-1919 

Tiesinga P. J. lid van het College van Zetters te Ooststellingwerf jaar 1919 (1) 

5674 60 
30-03-1911 

Tiesinga P. J. Voorzitter en Weperen van L. J. secretaris van de Friesche Mij. van Landbouw afd. Oosterwolde verzoeken in 
een handgeschreven en door hen ondertekende brief om een vergunning om met een Motorboot  in de Compagnonsvaart 

(Appelscharstervaart) te mogen varen enz. enz. zoals vroeger Veen van der….? Beurtschipper op Leeuwarden enz. enz. en de 
Beurtschipper Siegersma….? Varende van Donkerbroek op Groningen enz. enz. jaar 1911 (7) 

6393 128 

25-02-1815 

Tiesma Tiese Hendriks wegens zijn overlijden (een† akte uit 1812 is aanwezig) , er zijn volgens de burgemeester van hem 

geen familieleden in Workum maar hij heeft nog een zuster te Harlingen enz. jaar 1815 (3) 

5996 151-a,2e rij  
20-02-1815 

Tietema Bernardus Luizens hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van 
de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6301 431 

05-09-1822   

Tietema Douwe (Doctor) hij komt voor in het extract uit het register der Notulen van den Edel Achtbaren Raad der Stad 

Leeuwarden verzoeken de Koning de schulden van fl. 5000.= aan hem te mogen voldoen enz. jaar 1822 (2) 

6101 1275 
10-12-1823 

Tietema G. B. te Oudetrijne, Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig geweest het verschuldigde eerste termijn te 
voldoen. Enz. jaar 1823 (2) 

6072 581 

17-07-1821 

Tietema L. B. te Sonnega staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de 

Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

6101 1295 
13-12-1823 

Tietema L. B.---- Visser Jan Pieters Lid van de Raad van Loting van het district van Ontvang van Johannesga is benoemd tot 
Bijschatter voor de Personele en Mobilaire Belasting in het ontvang van Knijpe, Mildam en Tjallebirdt dit document is 

ondertekend door Doesburgh van W.  Controleur der Directe Belastingen enz. voor de ontvang van Wolvega, Oudetrijnrijne, 

Noordwolde en Blesdijke, ook Riesen van J. W. Ontvanger te Wolvega, Tietema L. B. Ontvanger Oudetrijne, Gasinjet P. 
Ontvanger te Noordwolde, Smit Js. Ontvanger te Blesdijke enz. jaar 1823 (4) 

6099 1066 

31-10-1823 

Tietema Luitje Benardus, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op 

de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document 

met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18) 

6100 1087 

04-11-1823 

Tietema Luitje Bernardus,Controle  Heerenveen , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de 

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

dossier (10) 

6283 1006  
05-06-1817 

Tietema Luitjen Bernardus Percepteur van de gemeente Sonnega, voormalige ontvanger van het District Ooststellingwerf 
belast met de Liquidatie van , enz. enz. dat hij wordt gelast om dit in een zeer korte tijd te doen enz. verder een staat met 

bezittingen en schulden aan enz. jaar 1814 en 1817 (5) dossier (9) 

6833 9-A blz. 14 
09-02-1824 

Tietema Luitjen Bernardus te Oudetrijne, 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) 

6053 967 

28-12-1819 

Tietes Bote,  hij is één van de vissers die op het zeestrand van Schiermonnikoog zijn komen te vervallen met Snikkenschip en 

alle negen thuis behorende in Paesens en zijn door het invallen van de nagt met stilte en holle zee het Vriesche gat mis 

geraakt enz. jaar 1819 (2) 

6627 584, 1-2, 7 
30-04-1814 

Tietes Dieuke heeft betaald de Huishuur, wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 
(4) 



6062 628 

12-09-1820 

Tietes Gerlof---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel en tevenbs Strandvonder met als 

onderwerp: door enige vissers van het Moddergat onder Nes aangebrachte  Rogge opgevist uit het verongelukte schip 

waarvan hen de naam onbekend is zijnde aan land gebracht door Post Weeltje A. , Vanger Age Lieuwes, Vanger H. D., 

Visser Jan Douwes, Boer de Thijs H., Tietes Gerlof, Basteleur Goijtzen Jelles Kastelein in het Moddergat enz. jaar 1820 (3) 

6632 1262,  

7e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Tietes Lammert, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp 

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

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

6252 1174-6 

27-02-1810 

Tietes Ruurd, 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) 

6252 1174-8 

27-02-1810 

Tietes Ruurd, 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) 

9182 285/15 

07-02-1916 

Tietge Frederik C. Wilhelm Harlingen Politieagent Met Signalement, jaar 1916 

9191 1165 

21-09-1920 

Tietjerksteradeel  ---- Bruggen; Hoogebrug over Ouddeel  in de Rijksweg Leeuwarden Groningen met bestek en 

voorwaarden en  een getekende kaart(Blauwdruk)   en de Schanserbrug  bij de kleine wielen , en een aanplakbiljet van 
Aanbesteding door Rijkswaterstaat jaar 1920 (18) 

6019 81 

05-02-1817 

Tietjerksteradeel ---- Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  

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

van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de 

Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz.   in 1811 , jaar 1817 (9) dossier (48) 

6074 688 
11-09-1821 

Tietjerksteradeel---- Leeuwarderadeel en Tietjerksteradeel,  Onderwerp: de grensafscheiding is bepaald als volgt: enz. enz. 
ook wordt genoemd volgens de bekende atlas van  Schotanus enz. jaar 1821 (4) 

8386 951/7 

25-09-1841 

Tietjerksteradeel---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst 

oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1) 

6092 241 
21-03-1823 

Tietjerksteradeel---- Verveening: Onderwerp, de Bepalingen en Voorzorgen  enz. enz. verleend wordt  tot het voortzetten  der 
in de Gemeente Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen,  Dantumadeel  bestaande verveeningen  jaar 1823 (8) 

6097 740 

11-08-1823    

Tietjerksteradeel wordt genoemd in >> Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van 

Wymbritseradeel, Sneek, IJlst, Workum en Bolsward  enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Tietjeroo Johannes te Achtkarspelen staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting 
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de 

Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6640   544,7 
15-06-1815 

Tietjes Martje 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) 

6632  
 

  

1316 lijst 1_L. 
22-10-1814 

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

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

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

6865 12-A 

20-01-1825 

Tiets en Wijndels Ontvangers der belastingen , der registratie van Sloterdijk bekend enz. jaar 1825 (2)  

6081 342 
05-04-1822 

Tiets Johan Wilhelminus, Ontvanger der Registratie enz. te Franeker hij wordt benoemd tot Ontvanger te Amerongen enz. 
jaar 1822 (2) 

6082 442 

01-05-1822 

Tiets Johan Willem---- Wijndels David George thans ontvanger te Lemmer is benoemd als ontvagner der Registratie en 

Domeinen te Franeker  ter vervanging van Tiets Johan Willem  die verplaats is naar het kantoor te Amerongen  enz. jaar 1822 

(2) 

6855 18-A 

29-09-1824 

Tietsema Hendrik Jans, Bakker en Landbouwer onderwerp een bekeuring wegens niet aangeven van een Dienstbode  jaar 

1824 (2) 

6857 2-A 

21-10-1824 

Tietsema Hendrik Jans, Bakker te Ureterp een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens het niet aangeven van 

een vrouwelijke denstbode jaar 1824 (3) 

6631  1114 

6e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Tietses Rientje 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) 

6840 36-A blz. 1 

22-04-1824 

Tietsma A. S. Boer van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag 

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

kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6081 351 

09-04-1822 

Tietz  Johan Willem hij staat als aftredend ambtenaar in dit document en vermeld op een lijst van voordracht der personen 

voor die functie van Ontvanger der Registratie enz.  te Franeker en is verplaatst naar Amerongen jaar 1822 (3) 

6867 14-02-1825 5-
A 

Tietz Jan Willem een Proces Verbaal van Verificatie door hem in kwaliteit als Ontvanger der Registratie van het Kantoor te 
Franeker enz. enz. verder verklaard Sloterdijck Beekkerk van Simon Verificateur der Registratie enz. heeft ontdekt 

navolgende misrekeningen van eerstgenoemde enz. enz. jaar 1825 (22) 

6040 851 
24-11-1818 

Tietz Johannes Wilhelmus thans ontvanger van de registratie te Apeldoorn , wordt benoemd tot ontvanger van de regten te 
Franeker i.p.v. de ontslagen Collaard Jan Qurijn jaar 1818 (1) 

6424 595 + 610  

04-12-1817 

Tieuwes Jan Cornelis---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Veenstra Bauke Pieters, Tieuwes Jan Cornelis, Metzelaar 
Simon Jacobs en Thomas Karst welke niet aan de loting hebben voldaan van enz.  jaar 1817 (2) 



6424 623 

22-12-1817 

Tieuwes Jan---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat Tieuwes Jan welke was opgeroepen bij de missive van 17e j.l. was om 11.00 uur niet 

aanwezig op het Collegie enz. enz. jaar 1817 (1) 

6255 262 
13-03-1815 

Tiezema D. H.  te Aalzum  wegens Uitschotten enz,  Hij wordt betaald uit de post voor onvoorziene uitgave van Aalsum voor 
geleverde Goederen/Diensten zoals eerder genoemd enz. jaar 1815 (3) 

6260 775 

01- 08-1815 

Tiezema D. H.  te Aalzum, Wordt vermeld op een staat van rekeningen   wegens geleverde Koffie en licht enz. aan de 

Nagtwacht van de Landstorm ten laste van de Gemeente Ee. Enz. Jaar 1815 (3) 

6277 77-c-6 
21-01-1817 

Tiezema D. hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en wordt 
vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier 

over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9) 

6647  2 

04-01-1816 

Tiezema Douwe---- Assen van J. Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de vrijwillge resignatie van de Schoolonderwijzer Tiezema Douwe is deze functie vacant en er wordt 
voorgedragen Vries de Pier Hendriks verder ondertekenen Assen van J., Meindersma E. W., Mellema M. D. Banga Lieuwe 

en Martens M. enz. jaar 1816 (1) 

6006 952 
06-12-1815 

Tiezema Douwe hij vertrekt als onderwijzer te Aalzum jaar 1815 (1) 

6285 1247- 141 

18-12-1817 

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

Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 
150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9) 

6631  1114 

7e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Tiezema Jan staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor 

de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld 

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

  

8386 949/28 
20-09-1841 

Tiezema K. te Friesche  Palen, 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) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Tifma Oets, 14 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) 

 
  

 


