
 

Invt. Akte Toegang 11 ** 

  ‘’ Tigchelaar zie ook bij Tichelaar onder index letter T. 

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

6866 30-01-1825 
15-A 

Tigchelaar Catharina---- Feickens Grietje als borge voor Tigchelaar Catharina  te Sneek. Onderwerp: Borgtochten betreffende de 
legaten der nalatenschap van Wouters Tjetske Mentjes huisvrouw van Alring Berend, jaar 1825 (3) 

6054 63 blz. 76, 77 

27-01-1820 

Tigchelaar Catharina geboren Adema te Sneek als koper vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de 

processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 

febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden 
vermeld in de finale akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en 

Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit 

8380 833-2 
24-08-1841 

Wonse- 

         radeel 

Tigchelaar de weduwe 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) 
 

 

8308 1070-8 
322-364 

28-10-1840 

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

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

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

8210 966/7 en 
881/14,6>>  

27-08-1839 

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

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

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

6277 65-1, 5, 10 

10-01-1817   

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) ----   Visscher F. Canter. gewezen ontvanger der Verponding arr. Bolsward een document Nota 

en ilusidatien op de aanmerkingen van zijne ex. De Gouveneur van Vriesland  enz. gemaakt op de rekening van Makkum over 

1814 enz. wordt ook in genoemd Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) toenmalige Schout en Eekma ….? Ontvanger en de opvolger 
van  Visscher T. C. is Kingma  H. J. L. (Hylke Jan Leendertsz) enz. jaar 1817 (5) dossier 10 

6632  

 

  

1237+1344 

25-10-1814 

 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) ---- Borkes Tabe Johannes 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) 

6387 22-23 

07-09-1814 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) ---- Meulen van der Hinke Sjoerds weduwe Andries Folkert te Sneek geeft te kennen dat haar 

oudste zoon nummer 54 in Bolsward heeft getrokken voor de Militie en dat hij is itgetrokken en zij verzoekt dan ook enz. enz. 

tevens een verklaring is de oudste zoon ene weduwe van een sedert 4 jaar verlatene vrouw en van ene gesepareerde vrouw enz. de 

verklaring is ondertekend door Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum, Tigchelaar Jelmer Pieters, Britzel Frans 
Jurgens,  Tigchelaar Jan Pieters, Ysbrands Lucas alle Diacenen der Doopsgezinden en Tigchelaar Sjoerd Poppes, Drost Hendrik 

Melle, en Tjerks Haaye Jaar 1814 (3) 

6287 
 

125 
02-02-1818 

 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes)----  Zee van der Gabe Rintjes Beurtschipper van Makkum op 19 November 1813  naar 
Amsterdam waar    aangekomen 19-11-1813 is door de toen plaatshebbende omwenteling door de toenmalige Maire van de 

Gemeente Makkum Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) geordonneerd geworden tot het transporteren naar Amsterdam van enige 

Fransche vluchtelingen die door andere Schelpschippers  met name Pieters Andries en Takes Karst  aan wal waren gezet enz. enz.  
dat hij daarvoor nog tegoed heeft f. 130.=  maar de Schelpvissers hadden de 130 guldens afgedragen aan de boekhouder Heystra 

Pieter Annes  wonende te Harlingen  en dit niet heeft ontvangen enz. enz. jaar 1818 (4) 

6280 348 

21-03-1817   

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) als gewezen Maire en Schout van de  gemeente Makkum aan hem is gevraagd door de Grietman 

van Wonseradeel om een opgave van de ontvangen leges maar dat hij door zijn ontslag daar niet aan kan voldoen enz. enz. omdat 
zijn opvolger de heer Kingma ….? Alles heeft overgenomen enz. jaar 1817 (1) 

6389 27 

02-11-1814 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) door zijn benoeming tot Luitenant Colonel Van het 5e Bataillon Landstorm in het Arr. Sneek 

enz. maar hij meent voldoende redenen te hebben om van deze post ontslagen te mogen worden omdat enz. jaar 1814 (1) 

6390 97 
14-12-1814 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) en Jongh de Romke Romkes Onderwerp: De Heer Majoor, Commanderende het 5e Batt. 
Landstorm vraagt aan de Commissaris arr. Sneek of eerstgenoemden ook verpligt zijn aan den Landstorm enz. enz. jaar 1814 (2) 

6390 73 

08-12-1814 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes)---- Kuipers Hidde IJsaaks, de schout Oneides C. schrijft en ondertekend een brief dat 

eerstgenoemde door een aansienlijk gedeelte der lieden van de landstorm van de 5e Compagnie tot hun Capitein is verkooren en 
als zodanig door den Heer Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes). als Luitenant Colonel van het 5e Bat. te Sneek enz. jaar 1814 (1) 

6383 51 

01-05-1814 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout der Gemeente Makkum staat vermeld in een document  Staat der Gelden en goederen van 

het Arr. Sneek enz. in de kolom nog ongestort enz. enz. jaar 1814 (5) 

6245 409 
16-05-1814 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum hij schrijft een brief met als onderwerp de post van Visafslager te Makkum 
die tot half 1796 heeft bestaan en hij schrijft dat de laatste afslager Dirks Geke is geweest, Tigchelaar wilde de sleutel van de 

afslag maar dat werdt hem geweigerd, hij heeft de bode gelast het slot open te breken  en wilde dat er om s’avonds 8 uur met het 

afslaan van vis begonnen werdt maar dit werdt op een gewelddadige wijze verhinderd door de diakenen Buren van Johannes 
Sipkes, Scholier Antony de Jonge, Faber Sape Feikes en Wijnalda Gerrit Tjalling en de Bode Schaaf  Klaas Gerlofs waarschuwde 

Tigchelaar die zelf ter plaatse kwam  en gelaste de door de diakenen aangestelde enz. verder een brief van de diakenen met een 

verweerschrift  jaar 1814  (8) 

6624 229 

27-01-1814 

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) 



5990 663 en 675 

26-08-1814 

  

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) 

6382 128 

04-04-1814 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes)---- Weizenbach Klaas Hilles, De Schout van Makkum is gelast om eerstgenoemde Deserteur op 

te zenden naar het 1e Legercorps en dat enz. word ook genoemd Rinia Nauta van B. G. 1e Luitenant, ook heeft Weizenbach 

Klaas Hilles verklaard zig gemeld te hebben bij de Heer Zijtzema ….? Te Leeuwarden maar dat deze te kennen gaf enz. verder 
wordt genoemd Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum jaar 1814 (6) 

8350 175/27-2 

21-02-1841 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) 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) 

6287 

 

 

207 

26-02-1818 

 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes).----  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 (2) 

6389 118 

17-11-1814 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes).---- Kuippers Hidde IJsaaks geeft met eerbied te kennen dat hij ingevolge eene van de heer 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) ontvangen Missive enz. enz.  als Kapitein is aangesteld in het 5e Bat.  Maar hij wil hiervan 

ontslagen worden en weer als Pikenier in de Comp. terug treden omdat hij woonachtig is te Alligawier aan de Meerswal enz. jaar 

1814 (1) 

6256 308 

28-03-1815 

Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes)----Wezel Willem Gerrits Schoolonderwijzer in den Vlekke Makkum  schrijft in een brief door 

hem ondertekend, dat hem door de Kerkvoogd Kingma M. H. in de jare 1812  dat hem geen verder uitbetaling enz. enz. dat hij 

machteloos bij de maire Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) enz. enz. jaar 1815 (3) 

6264 1126 

15-11-1815 

Tigchelaar F. Y. te Makkum,  vermeld op een voorlopige staat van schuld van het jaar 1814 ten laste van de gemeente Makkum 

met hett bedrag dat hij moet ontvangen en de geleverde waren/diensten enz. jaar 1815 (3) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Tigchelaar Gerrit, 296 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) 

3699 A-15  
15-02-1834 

Tigchelaar Hendrikje P. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der 
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 

enz.jaar 1834 (13) 

3700 15-A 

31-01-1835 

Tigchelaar Hendrikje Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

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

3700 15-B,1-10 

03-02-1836 

Tigchelaar Hendrikje Piers, 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) 

9465 Deel 2, 15 
29-07-1856 

Tigchelaar IJeme te Bolsward Beurt en Veerdienst van Bolsward naar Amsterdam,  hij  wordt vermeld in het Register van de 
Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, 

wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8). 

6082 453 
03-05-1822 

Tigchelaar J. 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) 

6389 87 

14-11-1814 

Tigchelaar Jan , hij heeft een rekwest ingediend om ontslag te mogen hebben als capitein maar enz. jaar 1814 (1) 

6387 22-23 
07-09-1814 

Tigchelaar Jan Pieters---- Meulen van der Hinke Sjoerds weduwe Andries Folkert te Sneek geeft te kennen dat haar oudste zoon 
nummer 54 in Bolsward heeft getrokken voor de Militie en dat hij is itgetrokken en zij verzoekt dan ook enz. enz. tevens een 

verklaring is de oudste zoon ene weduwe van een sedert 4 jaar verlatene vrouw en van ene gesepareerde vrouw enz. de verklaring 

is ondertekend door Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes). Schout van Makkum, Tigchelaar Jelmer Pieters, Britzel Frans Jurgens,  
Tigchelaar Jan Pieters, Ysbrands Lucas alle Diacenen der Doopsgezinden en Tigchelaar Sjoerd Poppes, Drost Hendrik Melle, en 

Tjerks Haaye Jaar 1814 (3) 

9187 1475 
05-10-1918 

Tigchelaar Jan, 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) 

9725 Deel I   

Blz. 17 

00-00-1865 

Tigchelaar Jan, Zeemilicien,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

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

1865 (2) 

9725 Deel I   

Blz. 23 

00-00-1867 

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

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

1867 (2) 

6387 22-23 
07-09-1814 

Tigchelaar Jelmer Pieters---- Meulen van der Hinke Sjoerds weduwe Andries Folkert te Sneek geeft te kennen dat haar oudste 
zoon nummer 54 in Bolsward heeft getrokken voor de Militie en dat hij is itgetrokken en zij verzoekt dan ook enz. enz. tevens 

een verklaring is de oudste zoon ene weduwe van een sedert 4 jaar verlatene vrouw en van ene gesepareerde vrouw enz. de 

verklaring is ondertekend door Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum, Tigchelaar Jelmer Pieters, Britzel Frans 
Jurgens,  Tigchelaar Jan Pieters, Ysbrands Lucas alle Diacenen der Doopsgezinden en Tigchelaar Sjoerd Poppes, Drost Hendrik 

Melle, en Tjerks Haaye Jaar 1814 (3) 

9180 1054 
05-06-1915 

Tigchelaar Lodewijk,  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) 

9183 1597 

06-11-1916 

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

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

8356 328/27-4               
03-04-1841 

Tigchelaar M. H. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden 

benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden 

enz. jaar 1841 (8) 



3699 A-15  

15-02-1834 

Tigchelaar Pier J. ., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij 

van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13) 

3700 15-A 

31-01-1835 

Tigchelaar Pier Jelles, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

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

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

Tigchelaar Pier Jelles, 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) 

9725 Deel 2  
Blz. 191 

00-00-1899 

Tigchelaar Pieter 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 1899 (2 

9725 Deel 2  

Blz. 207 
00-00-1899 

Tigchelaar Sijmon , Zeemilitie, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 176 
00-00-1897 

Tigchelaar 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 187 
00-00-1898 

Tigchelaar 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 1898 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 183    

00-00-1898 

Tigchelaar 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 1898 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 185 

00-00-1898 

Tigchelaar 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 1898 (2) 

9184 839 
03-07-1917 

Tigchelaar Simon, 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) 

9187 1114 

07-08-1918 

Tigchelaar Simon, 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) 

9725 Deel 2  
Blz. 160 

00-00-1895 

Tigchelaar Simon, 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) 

6387 22-23 
07-09-1814 

Tigchelaar Sjoerd Poppes---- Meulen van der Hinke Sjoerds weduwe Andries Folkert te Sneek geeft te kennen dat haar oudste 
zoon nummer 54 in Bolsward heeft getrokken voor de Militie en dat hij is itgetrokken en zij verzoekt dan ook enz. enz. tevens 

een verklaring is de oudste zoon ene weduwe van een sedert 4 jaar verlatene vrouw en van ene gesepareerde vrouw enz. de 

verklaring is ondertekend door Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum, Tigchelaar Jelmer Pieters, Britzel Frans 
Jurgens,  Tigchelaar Jan Pieters, Ysbrands Lucas alle Diacenen der Doopsgezinden en Tigchelaar Sjoerd Poppes, Drost Hendrik 

Melle, en Tjerks Haaye Jaar 1814 (3) 

9725 Deel 2  
Blz. 181    

00-00-1898 

Tigchelaar Symon , Zeemilitie, naar Spanje en de Middelandsche zee, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats 
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende 

Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 152 
00-00-1895 

Tigchelaar 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 1895 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 170 
00-00-1897 

Tigchelaar 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 1897 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 171 

00-00-1897 

Tigchelaar 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 1897 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 202 

00-00-1899 

Tigchelaar 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 1899 (2) 

6060 480 
06-07-1820 

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

   

6418 255-A 

00-05-1817 

Tigchelen van Jacobus 305 is zijn volgnummer en Gouderak zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat 

met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 

namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar 

de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Tigchlaar Gerrit, 378 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) 

3581 19,  

20, 20-A 
10-06-1848 

Tigelaar H. Mr. Smit  hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het 

Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar  te mogen afvaren 
teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers  en ingezetenen van 

Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz.  om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden  te bewegen  om de 

beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen  enz. enz. de 65 ondertekenaars  worden vermeld 
onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21) 

8280 514-3 

19-05-1840 

Tiggelaar Cornelis * 06-02-1840 te Veenhuizen opgezonden naar het Bedelaars Etablissement Ommerschans en een verklaring 

dat hij te Leeuwarden Onderstands Domicilie bezit enz. jaar 1840 (4) 



6424 609 

10-12-1817 

Tiggelaar Hendrik 18 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Tiggelaar Hendrik Louws 283 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld 

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

afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7) 

9725 Deel 2  

Blz. 120 

00-00-1892 

Tiggelaar Kasper 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 1892 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 81-A A  

00-00-1889  

Tiggelaar Kasper naar Buenos Ayres,  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. 106 

00-00-1891 

Tiggelaar Kasper 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 1891 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 109 

00-00-1891 

Tiggelaar Kasper 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 1891 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 113 

00-00-1892 

Tiggelaar Kasper 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 1892 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 116 
00-00-1892 

Tiggelaar Kasper 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 1892 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 125 
00-00-1892 

Tiggelaar Kasper 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 1892 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 79 

00-00-1889  

Tiggelaar Kasper naar Zuid 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 1889 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 75 

00-00-1888   

Tiggelaar Kasper,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 110 

00-00-1891 

Tiggelaar Kasper, 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. 111 

00-00-1891 

Tiggelaar Kasper, 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. 123 

00-00-1892 

Tiggelaar Kasper, 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. 77 
00-00-1889  

Tiggelaar Klaas naar Buenos Aires,  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. 119 
00-00-1892 

Tiggelaar Klaas van Amsterdam 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 1892 (2) 

9725 Deel 2 

Blz. 82  

00-00-1889  

Tiggelaar Klaas,  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) 

8375 716-3_2b 

22-07-1841 

Tiggelaar van Cornelis kind van nrs 913 en 914 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) 

8112 945-10 

25-09-1838 

Tiggelen van Mijndert, Kanonnier 3e Bat.Art. Nat. Militie * 15-06-1817 Gouderak,  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) 

6830 18-A blz. 33 

21-01-1824 

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

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

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

6624 155 
31-01-1814 

Tigler Klaas hij wordt genoemd in een brief aan de heeren Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland door de 
Voogden der Stads Armen Kamer van Leeuwarden dat Klaas Tigler in leven wonende te Leeuwarden eene Testamentaire 

dispositie heeft nagelaten aan de Algemene Armen en dat zij enz. ondertekend door de Praeses Dijkhout Joh’s en de Adjunct 

Koumans Smeding P. jaar 1814 (1) 

6258 627-5 
21-06-1815 

Tijbes Bauke 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) 

6655  398 blz. 1 

29-08-1816 

Tijdeman B. F. (Barend Frederik)----Cahais A. C. benoemd tot Assessor van het Classikaal Bestuur van Harlingen i.p.v. 

voornoemde die voor den, naar Dordrecht vertrekkende predikant Tijdeman B. F. (Barend Frederik) als lid van het Provinciaal 
Kerkbestuur optreedt: den Heer Predikant Koning P. (Pibo) te Dronrijp enz.  jaar 1816 (4) 

6647  44 

26-01-1816 

Tijdeman B. F. Scriba en Westra J. J., Hanekuijk W. J. Preeses alle uitmakende de Commissie van het Collegie der Scholarchen 

van de Latijnsche Scholen te Harlingen gecommitteerd ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een 

besluit van Zijne Majesteit onzer beminde Koning enz. jaar 1816 (6) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 6 

06-02-1824 

Tijdeman H. W. (Professor) te Leyden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 9 
06-02-1824 

Tijdeman H. W. (Professor) te Leyden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der 

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

plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 

8220   1137/12 

06-11-1839 

Tijens van Saco 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) 

6423 541F 

20-10-1817 

Tijleman Elias---- Cornel Jan Wijbes * 06-11-1798 zoon van Cornel Wijbe en Jans Willemke staat vermeld op een Nominative 

Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is 
verleend aan boord van de Juffr. Akke  met als kapitein Tijleman Elias enz. jaar 1817 (4) 

6383 60 

02-04-1814 

Tijleman Freerk 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) 

6089 1214 

30-12-1822 

Tijleman Sibbeltje wonende te Joure,  weduwe van de Professor Borger Anne Kerstes,  een handgeschreven brief met haar 

handtekening. Onderwerp: een verzoek tot gratificatie van fl. 300.=  ook wordt gesproken over fl. 500.= en een jonge zoon. Enz. 

jaar 1822 (5)  

6090 57 
18-01-1823 

Tijleman Sibbeltje wonende te Joure,  weduwe van de Professor Borger Anne Kerstes, een brief van de Grietman van Haskerland 
dat zij wel ondersteuning nodig heeft i.v.m. dat zij om de beurt bij haar kinderen woont maar die haar ook niet kunnen 

onderhouden enz.    jaar 1823 (1) 

6383 58 
02-04-1814 

Tijlemans W. (wed.) te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden 
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het 

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

9465 Deel 2, 12 

03-03-1863 

Tijlstra  Gerrit 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). 

6647 9 

07-01-1816 

Tijmens (Times) Roelof Jans---- Haeften van B. C. G. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 2 

verklaringen van Goldenwijk Willem  Postillon van de route van Meppel op Leeuwarden maar door het hoogstaande water en 
Times (Tijmens) Roelof Jans Postillon van de route van Meppel op Leeuwarden maar dat de weg tussen Steenwijk en Wolvega 

enz. jaar 1816 (3) 

6661 137 blz. 7 
19-03-1817 

Tijmens Roelof de weduwe 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) 

6013 448, 42-43 
17-07-1816  

Tijmensma Andries Gerrits is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Wommels enz. met de bedragen,  jaar 1816 
(3) 

8308 1070-8 

665-708 
28-10-1840 

Tijmensma S. F. te Wommels 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 

Tijmensma S. F. te Wommels 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) 

6013 448, 42-43 
17-07-1816  

Tijmensma Taekle Gerits (de weduwe) is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Wommels enz. met de bedragen,  
jaar 1816 (3) 

6271 602 -2  

18-06-1816 

Tijmersma J. A. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van 

In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna 

teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

6381 171-A   

22-03-1814 

Tijmersma Joh’s Takeles, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie 

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

6060 480 

06-07-1820 

Tijmstra  L. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 20-v 

17-07-1839 

Tijmstra ….?  te Franeker is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8280 526-1, 12 

22-05-1840 

Tijmstra A. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 6 

17-07-1839 

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

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

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 



8285 615-2, 12,2 

19-06-1840 

Tijmstra A. 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 

Tijmstra A. 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) 

8280 526-1, 40,2 
22-05-1840 

Tijmstra B. R. de weduwe nte 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) 

8210 966/7 en 

881/14, 6 

27-08-1839 

Tijmstra B. R. de weduwe 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) 

8386 949/40 

20-09-1841 

Tijmstra B. R. de weduwe te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de 

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

8308 1070-8 

408-450 

28-10-1840 

Tijmstra B. U. te Schraard 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, 5  
27-08-1839 

Tijmstra B. U. 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) 

6070 424-30      25-

05-1821 

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

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

6047 379 

03-06-1819 

Tijmstra Lolle B.  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 

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

(3) Dossier met alle namen (15) 

8308 1070-8 
322-364 

28-10-1840 

Tijmstra R. B. de weduwe 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, 6  

27-08-1839 

Tijmstra R. B. de weduwe 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) 

8211 988-3, 40 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Tijmstra R. B. de weduwe te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der 

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

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

8285 615-2, 40-1 

19-06-1840 

Tijmstra R. B. de weduwe te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 

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

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

8285 615-2, 40-2 

19-06-1840 

Tijmstra R. B. de weduwe 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) 

8280 526-1, 40,1 

22-05-1840 

Tijmstra R. B. de weduwe 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) 

6070 424-30      25-

05-1821 

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

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

6034 398 

30-05-1818 

Tijmstra R. B. te Arum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

6047 379 

03-06-1819 

Tijmstra Rommert B.   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 

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

5675 23 

26-09-1913 

Tijmstra S. & zoon, Oliefabriekanten te Kollum in een handgeschreven en een Getypte met gedrukt briefhoofd door hem 

ondertekende brieven  verzoekt hij om een vergunning om met zijn motorboot “Neptunis” de Opsterlandsche Compagnonsvaart 
te mogen bevaren enz. enz. jaar 1913 (8) 

6406 172 

27-01-1816 

Tijmstra Sjoers Reinders---- Heemstra v  C. S.  Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief aan de Gouverneur 

van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het nevens ingediende request (aanwezig)  van Donia Jelle 

Jochems Boerenknegt om ontslag als 2e Luitenant  bij Beijma van E. M. verzoekt omdat hij eerste knecht is bij voornoemde op 



de Boerderij verder een  door Heemstra v  C. S ondertekend document Dubbeltal van geschikte personen voor de functie van 2e 

luitenant enz, waarin genoemd Bakker Sijbren Louws te Lollum  en Tijmstra Sjoers Reinders te Arum enz. jaar 1816  (4) 

8308 1070-8 

408-450 
28-10-1840 

Tijmstra U. B. te Schraard 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 

Tijmstra U. B. 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) 

8291 728/12 
22-07-1840 

Tijn Jacob Harl. Christiaanzand Kapitein op de  Broeders, jaar 1840 (Schiermonnikoog) 

8210 966/7 en 

881/14,6>> 
27-08-1839 

Tijnia S. W. de weduwe te Lollum 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) 

9186 385 

03-04-1918 

Tijnje---- Opsterland; een demonstratie van 500 tot 600 personen  veenarbeiders en vrouwen voor het gemeetehuis van Beets en 

Tijnje en de demonstranten willen meer eten (de burgemeester verklaarde daar niet aan kunnen voldoen omdat een lading spek 
nog niet was gearriveerd) de menigte nam en dreigende houding aan  en de vrouwen waren het meest opruiend, de  burgemeester  

liet 2 vrouwen hun verhaal doen en ook zij eiste Spek, aardappeen, Brood en Kleren,  enz. enz. jaar 1918 (2) 

6418 248-C 1e bat  
3e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

Tijs Adam * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 

kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 

door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6419 287-C 1e 
Bataillon 

28-06-1817 

Tijs Adam 197 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) 

8356 320-7 

02-04-1841 

Tijs J. Evers wordt vermeld in een document; Staat van  de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der gevangenen in het 

Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding wat er is geleverd en het bedrag wat er uitbetaald wordt in 

maart 1841 enz. jaar 1841 (4) 

3698 A-12 
08-10-1828 

Tijsema Geeske H., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) 

dossier (11) 

6692 274 
28-09-1819 

Tijses Klaas te Oudega, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, 
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, 

hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuve en Pas. enz. Jaar 

1816 (6)  (Wymbritseradeel) 

5666  7 
00-00-1902 

Tijsma A. J.,----   Langhout W. Voorz., Vries de S. O., Nooitgedacht J.,  A. J., Spijksma Joh., en Faber F. F. Secr. Boekhouder 
samen het Bestuur van de IJlster Stoomboot Maatschappij te IJlst delen  o.a. in een advertentie mede dat zij een geregelde 

Stoombootdienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van  IJlst op Sneek  l . met ingerichte schroefstoomboot, 
ook wordt vermeld de tarieven  en vertrektijden  tevens wordt het stuk door alle genoemden ondertekend  enz. jaar 1902 (4) 

5666  2 

00-00-1892 

Tijsma A. J.,---- Langhout W. Voorz., Vries de S. O., Nooitgedacht J.,  A. J., Spijksma Joh., en Faber F. F. Secr. Boekhouder 

samen het Bestuur van de IJlster Stoomboot Maatschappij te IJlst delen  o.a. in een advertentie mede dat zij een dienst zal openen 

tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van  IJlst op Sneek  l . met ingerichte schroefstoomboot, ook wordt vermeld de 
tarieven  en vertrektijden en alle stopplaatsen enz. jaar 1899 (5) 

5666 7 

05-08-1902 

Tijsma A.J. IJlst Bestuurslid IJlster Stoomboot Mij, N.V, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en 

vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties , jaar 1902 

5666 2 
30-03-1899 

Tijsma A.J. IJlst Bestuurslid IJlster Stoomboot Mij. N.V. Een geregelde dienst tussen IJlst en Sneek, Dossier met Advertenties en 
ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties , jaar 

1899 (6) 

5664 43-A 
15-09-1903 

Tijsma A.J. IJlst IJlster Stoomboot Mij, N.V. ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

8210 966/7 en 

881/14 

Blz 10>> 
27-08-1839 

Tijsma J. T. te Oosthem staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

6060 480 

06-07-1820 

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

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

6070 424-30      25-
05-1821 

Tijsma Jan Tijs 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 

Tijsma Jan Tijsses  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 

Tijsma Jan Tijsses, 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) 

9182 605 

05-04-1916 

Tijsma Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9186 374 
04-04-1918 

Tijsma Jan, 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 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 6 

17-07-1839 

Tijsma S. T. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur 

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

1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 



8199 729/5, 290 

Bladz. 29-v 

17-07-1839 

Tijsma S. T. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur 

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

ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

9180 642 
07-04-1915 

Tijsseling Aaltje, 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) 

6661 137 blz. 9 

19-03-1817 

Tijsseling Arjen Berends 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Tijsseling Arjen Hendriks 3 is zijn volgnummer in de Stad Sloten bij het Bataillon Artillerie 4  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) 

9182 284 
09-02-1916 

Tijsseling Thomas,  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) 

6830 18-A blz. 3 

21-01-1824 

Tijssema Age Thijsses te Parraga 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) 

6671 54 blz. 2 

22-01-1818 

Tijssen D. Classis van Bommel Predikant voor de Classis van Bommel 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, 1  

22-01-1818 

Tijssen D. Classis van Bommel Predikant voor de Classis van Bommel lid van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland voor 

de Classis van Bommel 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 
Blz. 14 

04-01-1819 

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

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

6671 54 deel 2, 7 

22-01-1818 

Tijssen D. te Waardenburg Praeses Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de 

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

functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6032 147 
02-03-1818 

Tijssen Daniel hij staat in een document als beroepen Hervormde  Predikant te Leeuwarden nu predikant te Waardenburg en 
Nederijnen jaar 1818 (3) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Tijssen Pieter 14 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)  

6632  
 

1254 
09-10-1814 

Tijssen Rienck---- Santhuizen C. G. (Cornelis G.) Schout van Sint Anna Parochie ondertekend een brief dat de heer Schout van 
Oenkerk melding maakt enz. Tijssen Rienck  Huisman Wonende te Hallum enz. jaar 1814 (1) 

6632  1318 

23-10-1814 

Tijssen Rienk---- Jong de R. T. Schout van Vrouwen Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  heb ik 

Informatie samen met mijnen Secretaris Andringa van A. L.  gevolge van uw aanschrijving wegens het vervoeren van arbeider en 
vrouw van eene Tijssen Rienk  wonende onder Hallum naar Barttelehiem ten dat het betwiste geval zich niet zodanig hebben 

toegedragen enz.  dat men ten aanzien van de ongelukkig ziek geworden arbeider en vrouw geheel anders had behoren te 

behamdelen enz. en deze zorg had Rienks Rienk Tijssen  ondertekend als Rijnts R. T. als een meer vermogend mensch ook 
moeten bezielen enz.  aanwezig een document Leij van der Jan Jans van beroep Chirurgijn woonachtig op de Leije onder den 

Dorpe Finkum oud 38 jaar verklaarde onder eede dienstbaar geweest te zijn op de plaats van  Tijssen Rienk en ondertekend deze 

verklaring, ook een ondertekende verklaring van Hoekstra Tiete Jochums van beroep meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 
38 jaar, ook een verklaring van Eeltjes Jacob  van beroep Arbeider bij de Meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 44 jaar  en 

een verklaring van Kas Hendrik Johannes  van beroep Schipper oud 34 jaar verder een verklaring van Lautenbach  Beerent 

Cornelis oud 20 jaren  van beroep Schipper , een andere verklaring van Pijtters Jetske gehuwd met Tiete Jochums Hoekstra oud 
36 jaar , en van Gerrijts Sijtske huisvrouw van Loon van Jacob Eeltjes van beroep arbeiders aldaar  en de Veldwachter Bijlsma 

Jentje Eeltjes  wordt genoemd  en ondertekend ook een verklaring jaar 1814 (19) 

6262 952-11 

28-09-1815 

Tijssen Roelof heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  

Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 
enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16) 

6424 584 

02-12-1817 

Tijssen Sjoerd 23 is zijn volgnummer in de Gemeente Gaasterland Bataillon Art. No. 4 hij staat vermeld op de staat van 

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

betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Tijssen Sjoerd 432 is zijn volgnummer en Workum 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) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 

Justitie 
26-03-1824 

Tijssen v. Willem J., 65 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) 

6299 

 

416-5 

10-05-1821 

Tijssens Feike wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen 

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



6252 1186-7 

29-11-1814 

Tijssens Fokke de weduwe, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als 

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

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

6252 1186-6 
29-11-1814 

Tijssens M. wed. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen 
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit 

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

6253 28 blz.2  

04-01-1815 

Tijsses Arjen de weduwe, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één 

honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van 
de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4) 

6631  1114 

4e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Tijsses Bouwe 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)  

6246 481, 14 
06-06-1814 

Tijsses Dirk 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, 7 

06-06-1814 

Tijsses Dirk, 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) 

6631 1132 

16-09-1814 

Tijsses Hitje weduwe van Sipkes Tjeerd zij is een zeer arme weduwe met twee kleine kinderen  die volstrekt onderhoud behoeft 

het is niet zeker of de Gemeente van Poppingawier of Terzool haar onderhouden moet maar deze weigeren en de vrouw en 

kinderen bedelen , zij heeft een volle zuster die in huwelijk heeft een zeer welgestelde boer  die zig ook van bijstand onttrekken 
enz. jaar 1814 (2) 

6631  1114 

4e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Tijsses Pieter 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)  

6096 616 

07-07-1823    

Tijsses R. weduwe van Meiboom M. J. wonende in de Lemmer  zij verzoekt om het pensioen te verkrijgen van haar overleden 

man  en zij ontvangt 60 guldens enz. enz. jaar 1823 (2) 

6094 395 en 422 
12-05-1823 

   

Tijsses Rigtje weduwe van Meiboom Marius Jans te Lemmer wonende 71 jaar oud en aldaar geboren , haar request in een 
handgeschreven brief met haar handtekening,  verzoekende levenslang begunstigd te mogen worden met het pensioen van haar 

overleden man van f. 120 enz. enz. jaar 1823 (6) 

8280  517-11, 25 
19-05-1840 

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

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

met ca. 1000 namen (69) 

6639 459 
08-05-1815 

Tijtsma ….?---- Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Rentmeester op het Eiland Ameland 
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffend het tractement en dat de heer Tijtsma ….? Ontvanger 

Generaal enz. jaar  1815 (2) 

6086 844 
11-09-1822 

Tiktak Egberts Lammerts , Kofschipper wonende te Harlingen  hij verzoekt om 2 door hem uit Noorwegen aangevoerde paarden 
te mogen verloten enz. jaar 1822 (3) 

8201 785/9, 4 

07-05-1839 

Tiktak K. F. Kapitein is met zijn schip de Alida Klasina  op 4 mei vanuit Helvoet vertrokken naar Dundee, 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) 

9725 Deel I   

Blz. 28 

00-00-1867 

Til Eltje Hendriks, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, 

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

1867 (2) 

8309 1103-17 

07-11-1840 

Til van Kortekaas Martinus * 29-04-1818 Voorburg 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Tilboer Jan Pieter 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  380 

8384 920-20 

17-09-1841 

Tilborg van Adriaan * Geldrop 08-08-1818, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, 

aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen 
welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3) 

6864 26/1-C no. 5  

07-01-1825 

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

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

9185 1751/4 
01-01-1917 

Tilkema D. Secretaris van de Kamer van Koophandel te Harlingen  jaar 1917 (2) 

9187 1909-4 

31-12-1918 

Tilkema D.----Kamer van Koophandel en Fabrieken   te Harlingen ,  Hannema S Lzn.. en Hulst van J. Szn. En Tilkema D. alle 

drie vice voorzitter en  secretaris der kamer jaar 1918 (6) 

6277 77-c-4 
21-01-1817 

Tilkema Pieter Douwes 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) 

8386 949/26 
20-09-1841 

Tilkema te Nijkerk (Fr.) , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 

1841 (3) 

6250 983 

15-10-1814 

Tilleboer Jan 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) 

6381 178 

22-03-1814 

Tilleboer Sippe Pieters---- Pabst van (F.E.v.L.?) Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te 

Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat Vries de Oene Jans van Lippenhuizen is in het arr. van Herenveen overleden de 6e 

Maart 1814 en Tilleboer Sippe Pieters van makkum overleden is in het Arr. Sneek op den 18e Maart 1814 enz. jaar 1814 (1) 



6252 1179-42 

08-11-1813 

Tillelein LO. Te Kollum wegens gedane dienst als Tolk te Nieuwe Zijllen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven 

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

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

9191 1487 
06-12-1920 

Tillema J. Metslawier Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel , jaar 1920 (5) 

6397 694 

29-07-1815 

Tilleman 2e Luitenant Adjudant van de Ligte Dragonders No. 4 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) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Tillemans Hendrik 394 is zijn volgnummer en Langebroek zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat 

met 11 kolommen vermeld in een docum77ent 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 va7n voornoemd 

Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5) 

6241 53                    

27-01-1814 

Tillersma  R.  ---- Jong de Klaas Pieters  Onderwerp: het Veerschip van IJlst op Amsterdam, hij verkoopt de helft van dit veer aan 

Bootsman Jan Wiebes   beide te IJlst wonende enz.  verder wordt genoemd Wouters Andries Koopman te IJlst en Burger van die 

Stad., Scheltinga D. B. en Hambrouch W. H. , Tillersma  R.  jaar1814 (17) 

6009 182 
15-03-1816 

Tillingburg Philip Meijer Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)   

8210  958/2 211 

Bladz. 5>> 
17-09-1839 

Tilma F. P. 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  

blz. 2 

06-11-1839 

Tilma Fopke P. 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) 

6276 1102-17 

18-12-1816 

Tilma Gerlof P.,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) 

9180 1246 

05-07-1915 

Tilma Grietje,  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) 

8308 1070-8 
537-579 

28-10-1840 

Tilma S. 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) 

8210 966/7 en 
881/14  

Bladz.13>> 

27-08-1839 

Tilma S. 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) 

9186 10 

03-01-1918 

Tilma Sijbren, 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 

6853 28-A 
02-09-1824 

Tilman B. Brouwer te Dokkum  een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van 
gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4) 

8093       565-6   

13-01-1838 

Tilmans Frans Geb. Nair, laatst gewoond hebbende te Weert. Flankeur Overleden te Salatiga  3-8-1836,  (3) totaal dossier van 

alle overledene Militairen in 1836, jaar 1837 (20) 

8257 74/14 
19-24 

21-01-1840 

Tilstra Jan Eiberts hij is nummerverwisselaar voor Anema Minne Sjoukes 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) 

8386 949/11 
20-09-1841 

Tilstra P. J.  te Hallum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer 
gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8375 708-5_11a 
20-07-1841 

Tilstra P. J. 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) 

6863 11-D 

31-12-1824 

Tilstra Siebe Eiberts---- Hanzes Trijntje bij haar is de natuurlijke kinderziekte ontdekt en de kinderpokken  en Tilstra Siebe 

Eiberts arbeider  idem. , Plaats Winsum,  Jaar 1824 (1) 

8308 1070-8 

451-493 

28-10-1840 

Tilstra W. M. 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) 

8210 966/7 en 

881/14, 4  

27-08-1839 

Tilstra W. M. te Wons staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Timan Jan Hendriks te Ameland 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) 

6632 1262,  

1e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Timens Frouwkien, 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) 

6647 9 

07-01-1816 

Times (Tijmens) Roelof Jans---- Haeften van B. C. G. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 2 

verklaringen van Goldenwijk Willem  Postillon van de route van Meppel op Leeuwarden maar door het hoogstaande water en 



Times (Tijmens) Roelof Jans Postillon van de route van Meppel op Leeuwarden maar dat de weg tussen Steenwijk en Wolvega 

enz. jaar 1816 (3) 

9134 1081-18 

01-05-1883 

Timmenga Jelle Arjens  Taxateur te Oosterend; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting, jaar 1883 (3) 

9126 1043-18 
1879/1880 

Timmenga Jelle Arjens taxateur te Oosterend Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting 
dienst jaar 1879 (3) 

6026 595 

02-09-1817 

Timmer Antony staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van 

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

6101 1356 

29-12-1823 

Timmer J. J. ---- Banga ….? En Eisinga ….? Leden van de commissie en  zij hebben voorgesteld tot Schatters  Timmer J. J. en 

Dijk van H. M.  en tot Schatter te Franeker benoemen de heer Stolte M. K.  van Harlingen  enz. jaar 1823 (2) 

6412 387 
22-11-1816 

Timmer J. J. staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van 
Vriesland  betreffende Militaire zaken dat voormelde naar aanleiding van een request met goedvinding van ons hun ontslag te 

verlenen bij de Schutterijen (functie en district vermeld) enz. jaar 1816 (3) 

8356 328/27-3 
03-04-1841 

Timmer J. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden 

benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden 

enz. jaar 1841 (8) 

6093 302-2 
11-04-1823 

Timmer Jan Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot 
de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft 

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

8225  1253-13, 15 
10-12-1839 

Timmer Jan te Harlingen 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)  

6395 457 

13-05-1815 

Timmer Joh’s J. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding 

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

Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van 
het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

6388 58           10-

10-1814 

Timmer Joh’s J. te Tzum, Kapitein als zodanig voorgedragen bij de krijgsraad van het 13e Bataillon enz. jaar 1814 (2) 

6867 11-02-1825 5-
A 

Timmer Johanes Jans te Tzum zijn benoeming tot Schatter bij de belastingen van Franeker enz. jaar 1825 (7) 

6101 1332+1333 

22-12-1823 

Timmer Johannes , Mr. Timmerman,  Hij is benoemd door de heer Joha tot Schatter der Belastingen  te Franeker  enz. enz. jaar 

1823 (4) 

6402 
 

922-1+5 
09-12-1815 

Timmer Johannes Jans 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+8 
10-10-1815 

Timmer Johannes Jans 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  de 3 Compagnien No. 4-5 en  6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2 geformeerd  in de 

Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15) 

6385 140 

06-07-1814 

Timmer Johannes Jans te Tzum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den 

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

6866 02-02-1825 6-

1-A 

Timmer Johannes Jans, Timmerman te Tzum hij word door het Grietenye bestuur van de Gemeente Tzum en de ambtenaar van 

de administratie Conroleur Gier de ….? En de Ontvanger Berg van der ….?   voorgedragen als Schatter enz. jaar 1825 (4)   

9186 10 

03-01-1918 

Timmer Lambertus, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), 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) 

6424 609 
10-12-1817 

Timmer Lodewijk 36 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend 

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

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

6418 255-BB 

01-06-1817 

Timmer Lodewijk Jans 582 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 

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

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

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

5672 126 

16-07-1896 

Timmer N.  te Pietersburen Prov. Groningen Gezagvoerder van de Stoomboot “Jantina” krijgt van de Brugwachter van de 

Draaibrug over het Vliet bij de nieuwe doorsnijding te Franeker wegens het varen en slepen zonder speciale vergunning enz.  

Processtukken in het dossier van het Ministerie bij de Kantongerechten in het Arrondissement heerenveen enz. enz., jaar 1896 een 
dossier (21) 

8203 815/14, 286 

09-08-1839 

Timmeren K. Dockum Schipper op de Alida, jaar 1839 

8299 900/20, 286 
09-09-1840 

Timmeren K. Dokkum Schipper op de Vrouw Alida, jaar 1840 

8283 582/25, 286 

09-06-1840 

Timmeren Kornelis Schipper op de Alida, jaar 1840 

8213 1016/14 

286 

03-10-1839 

Timmeren van  K. Schipper op de Vrouw Alida, jaar 1839 

8386 952/15 
25-09-1841 

Timmeren van K. in een handgeschreven brief met zijn  handtekening    geeft hij te kennen dat zijn schip de Vrouw Alida met een 
lading Noorsche enz. enz. jaar 1841 (1) 

8290 711/19, 286 Timmeren van K. Schip de Vrouw Alida, jaar 1840 



16-07-1840 

8362 449/20, 286 

07-05-1841 

Timmeren van Kornelis Engelsmansplaat Schipper op de Alida, jaar 1841 

8374 694/17 

15-07-1841 

Timmeren van Kornelis Schipper op de Alida, jaar 1841  (1) 

8191 580/13, 286 

06-06-1839 

Timmeren van Kornelis Schipper op de Vrouw Alida, jaar 1839 

8295 812/19, 286 

14-08-1840 

Timmeren van Kornelis Schipper op de Vrouw Alida, jaar 1840 

8368 575/14 

00-00-1841 

Timmeren van, K.  Schipper , een handgeschreven brief met  zijn handtekening, jaar 1841 (1) 

9134 1081-5 

13-04-1883 

Timmerman Dirk Dirks te Sexbierum  ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting, jaar 1883 (3) 

9126 1043-5 

1879/1880 

Timmerman Dirk Dirks, Timerman te Sexbierum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting 

dienst jaar 1879 (3) 

6854 30-C 
23-09-1824 

Timmerman Dirk geb. 17-10-1806 Dalfsen, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn 
weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun 

signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4) 

6840 36-A  

blz. 26 

22-04-1824 

Timmerman Durk Timmerman 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Timmerman Jan B. 464 Noordwolde is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in 
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 

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

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

6422 473 
07-10-1817 

Timmerman Jan R. 464 en Noordwolde is zijn volgnummer en tot welke Gemeente hij voor den in dienst treding heeft behoort en 
staat in een bijlage van de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie 

ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof zijn gegaan enz. 

jaar 1817 (3) 

9182 285/9 

07-02-1916 

Timmerman Jans Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

6276 1102-10 

18-12-1816 

Timmerman Jildert J.,  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) 

6418 255-A 
00-05-1817 

Timmerman Johannis 162 is zijn volgnummer en Schiedam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat 
met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel 

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

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

8383 894-5 

09-09-1841 

Timmerman Pieter Wiebes 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) 

6630  1017B,  8 
22-08-1814 

Timmerman Pieter Wijbes 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, 7 

22-08-1814 

Timmerman Pieter Wijbes 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) 

9184 400 

02-04-1917 

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

Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

6626 487  blz. 13 
07-04-1814 

Timmermans Jieldert J. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente 
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en 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) 

6276 1102-19 
18-12-1816 

Timmermans Sake 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) 

6840 36-A  

blz. 29 

22-04-1824 

Timmernan S. 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Timmers Christiaan, 231 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) 

6095 534 

21-06-1823   

Timmers H. ---- Liefsting F. A. (Fokko A. ) Predikant te Sneek met als onderwerp zijn tractement ondertekend door de Scriba 

Timmers H.  van het Classificaal Bestuur van Sneek enz. jaar 1823 (1) 

6089 1160 

13-12-1822 

Timmers H.---- Bekker W. (Willem) Predikant te Oudega en Kolderwolde omdat zijn staat allerellendigst is verzoekt hij een 

toelage  in een handgeschreven brief met zijn handtekening en omdat hij geen antwoord krijgt nogmaals  aan de Koning, ook 

wordt vermeld de Scriba Timmers H. van het Classikaal Bestuur van Sneek enz. jaar 1822 (7) 



6671 54 deel 2, 1  

22-01-1818 

Timmers H. te Avezaten Predikant Secundi van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland voor de Classis van Tiel wordt 

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

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

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

6671 54 deel 2, 7 

22-01-1818 

Timmers H. te Avezathen Assessor Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de 

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

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

6648 66 blz. 2 

14-02-1816 

Timmers H. te Avezathen Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 

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

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

6683 2 deel 2 

Blz. 15 

04-01-1819 

Timmers H. te Sneek wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk 

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

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 16 

06-02-1824 

Timmers H. te Sneek, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. 

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

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

6709 36 deel 2  blz. 

16 

16-01-1822 

Timmers H. te Sneek, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst 

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

kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen 
van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

6069 

 

335 

25-04-1821 

Timmers H.---- Visser H. W. C. A. en Timmers H. Scriba en lid van het klassikaal bestuur van Sneek ook genoemd Kerkekraad 

van IJsbrechtum  enz. jaar 1821 (2) 

9187 1644 
06-11-1918 

Timmers Tabe, 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) 

6680 418 blz. 3 

07-10-1818  

Timmers Verhoeven H. P. te Dordrecht, 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) 

6840 36-A  

blz. 34 
22-04-1824 

Timmersma Hedzer J. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat 

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

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

6418 248-DD  
3e Compag. 

2e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Timmersma Sibren Sakes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e 
afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den 

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

6418 248-C 1e bat  

3e  blz. Nom. 
Staat 

09-06-1817 

Timmersma Siebren * Wommels  staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 

Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 

door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Timmersma Siebren Fockes  Joh’s Foeckens 190  is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt 

vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 
Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 

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

6261 900-2 
04-09-1815 

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

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

6261 900-3 

04-09-1815 

Timminga P. T. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van 

Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, 
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5) 

6282 737-5 

07-07-1817 

Timpel Y., Grofsmid te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

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

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

6254 103 

22-01-1815 

Timstra B. H. wegens Trommelstokken, Wordt vermeld als Crediteur op de staat van Uitgaaf  gedaan op de post van onvoorziene 

uitgaven over 1814  op de begrooting van den Gemeente   Sint Anna Parochie enz. jaar 1815 (2) 

6645  865 

02-11-1815 

Timstra Bote Hanses---- 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) 

6257 437 

14-05-1815 

Timstra Bote Hanzes---- Valk de Hendrik S. en Vis Arjen C. van deze gemeente wegens het onderwijzen  der Tamboers en 

Fluiters betaald , en de koopman Solaro ….? 12 fluiten betaald en Timstra Bote Hanzes wegens drie nieuwe Trommelvellen 

betaald enz. enz. jaar 1815 (1) 

6671 54 deel 2,15 
22-01-1818 

Tincken W. te Zwolle Secundi Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document dat 
de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. 

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

functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 

6395 457 

13-05-1815 

Tinckinck W. J. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der 

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



geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door 

hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

6872 05-04-1825 

42-C 

Tindal ….? Luitenant Generaal. Onderwerp een ambtelijk Militair stuk jaar 1825 (5) 

6397 694 
29-07-1815 

Tindal Luitenant Generaal is benoemd tot Kommandeur der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> 
Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

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

militairen enz. jaar 1815 (8) 

6419 291 

12-07-1817 

Tindersma Albert ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een memorie van aantal ledenvan de Dienstdoende schutterij te Sneek 

waarin zij zig beklagen over het gedrag van de de meste hunne Officieren en Onder Officieren ten aanzien van het weigeren van 
het houden van de Nagtwagt enz. de ondertekenaars zijn Hogenbrug O., Radersma R., Wouda Sieds N. Corporaal, Feer van der 

Dirk, Heslinga van H. S. S. Corporaal, Feer van der Geert, Haafkens H., Feenstra H. H., Vlink J. jr. Corporaal, Gent van G.  

Corporaal, Koster Z. S., Stam T. gz., Zeilstra Joh’s R., Schuil P. U.  Corporaal, Haanstra IJ., Minnen van Jan E. ,  Hellinga C. S. 
Corporaal, Dijk van S. of F. Corporaal, Tindersma Albert enz. jaar 1817 (4) 

6671 54 blz. 19 

22-01-1818 

Tineken W. te Zwolle Predikant Classis Zwolle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de 

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

(24) 

6683 2 deel 2 

Blz. 16 
04-01-1819 

Tineken W. te Zwolle 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 

Tineken W. te Zwolle, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. 

Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi 
van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6709 36 deel 2  blz. 

18 

16-01-1822 

Tineken W. te Zwolle, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst 

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

kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen 
van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43) 

3622 I Stuk 2  

01-10-1833 

Tinga A. Jans meerderjarig Diensbaar---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen 

Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje 
Jans zonder beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder 

beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske 

Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, 
Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam 

enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga 

Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een 
procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Tinga B. J., 293 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) 

3622 I Stuk 2  

01-10-1833 

Tinga Bindert---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, 

Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  
Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga 

Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 

genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth 
weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun 

grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan 

Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een 
procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14) 

3622 I Stuk 2  

01-10-1833 

Tinga Douwe Jans---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze 

Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder 
beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, 

Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en 

de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda 
Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun 

grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan 

Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een 
procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14) 

6017 766 

20-12-1816 

Tinga Douwe Jans te Suameer betreft in beslag genomen goederen en verkoop daarvan door de Ontvanger Jaarda S. der Directe 

Belastingen te Oostermeer  jaar 1816 (4) 

8375 708-5_4 
20-07-1841 

Tinga F. J. te Baard staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo 
Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit 

andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5) 

6101 1311  
16-12-1823 

Tinga F. K. de weduwe te Sint Nicolaasga , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke 
Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en 

hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11) 

3622 I Stuk 2  

01-10-1833 

Tinga Hiltje Jans---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze 

Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder 
beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, 

Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en 

de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda 
Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun 

grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan 



Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een 

procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14) 

6390 32-33-33v-38-

39 
26-11-1814 

Tinga Ids, Piekenier hij ondertekend samen met nog 12 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk 

Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar  samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij  
delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld 

zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs 

door openbare geschriften en vervolger van ’t huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 
1814 (7) 

8308 1070-8 

623-665 

28-10-1840 

Tinga IJ. T. te Sint Nicolaasga 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) 

6096 652 

16-07-1823    

Tinga J. (Josardus) Predikant te Bellingwolde is beroepen als Predikant te Sneek enz. jaar 1823 (1) 

6840 36-A  

blz. 12 

22-04-1824 

Tinga 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) 

5664 162, 13 

27-02-1917 

Tinga J. Tzum Schip de Concurent II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 13 
28-02-1918 

Tinga J. Tzum Schip de Concurent II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

3622 I Stuk 2  

01-10-1833 

Tinga Jan Jans---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, 

Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  

Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga 
Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 

genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth 

weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun 
grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan 

Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een 

procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14) 

6417 177 

26-04-1817 

Tinga Jan Zeens 9 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) 

6282 737-2 

07-07-1817 

Tinga Johannes, 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) 

3622 I Stuk 2  
01-10-1833 

Tinga Klaas Jans---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze 
Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder 

beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, 

Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en 
de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda 

Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun 

grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan 
Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een 

procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14) 

3622 I Stuk 2  
01-10-1833 

Tinga Oeds Jans---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze 
Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder 

beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, 

Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en 
de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda 

Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun 

grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan 
Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een 

procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14) 

6281 583- 69 

05-06-1817 

Tinga Pieter Falks, Landbouwer, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen 

van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en 
zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

6257 409 

01-05-1815 

Tinga S. Hij tekent een brief als Diaken van de Hervormde Gemeente te Suameer waarin wordt verteld dat de Kerk en 

Armvoogden een aanmerkelijke Penningen zijn verschoten  over hun Obligaties en dat hun beurs niet langer toereikend is enz. 
enzs. Jaar 1815 (3) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3 
17-07-1839 

Tinga S. J. te Lutkewierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

8210 966/7 en 

881/14, 7 

27-08-1839 

Tinga S. te Lutkewierum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

3622 I Stuk 2  

01-10-1833 

Tinga Swaantje Jans---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze 

Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder 
beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, 

Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en 



de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda 

Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun 

grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan 

Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een 
procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 8-v 
17-07-1839 

Tinga Sybren 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) 

3622 I Stuk 2  

01-10-1833 

Tinga Wander Jan---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze 

Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder 

beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, 
Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en 

de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda 
Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun 

grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan 

Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een 
procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14) 

6424 584 

02-12-1817 

Tinga Werner Jans 14 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel  Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat 

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

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

betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Tinga Werner Warner Jans 370 Bergum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld 

in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste 
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 

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

7977 158-6, 22 

14-02-1837 

Tinjes Gerard Frederich, 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) 

6838 8-A 
31-03-1824 

Tinks Johannes Thomas te Balk Een Procesverbaal  van Bekeuring , Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een 
procesverbaal te voorkomen   (2) jaar 1824 

6864 26/1-C, 32 

07-01-1825 

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

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

6034 398 
30-05-1818 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 185 

00-00-1898 

Tioldens?  Geert, 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) 

6654  372 blz. 8 

09-08-1816 

Tip Harmen Geerts, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van 

vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan 
Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de 

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

6417 176  
3e Bataillon 

22-04-1817 

Tip Hidde 11 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 en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7) 

8257  61/18 
15-01-1840 

Tip Jhannes Harmens staat vermeld  op de Nominative Staat der verlofgangers der Nationale Militie uit de provincie Vriesland , 
3e Bataillon Artillerie met 10 kolommen informatie, die naar hunne Haardsteden vertrokken zijn en verschoond zijn van de 

bijwoning van der najaars exercitie deze jare enz. jaar 1840 (4) 

8224 1236/6 
nummer 31 

00-12-1839 

Tip Pieter te Nijholtwolde wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de 
Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen 

informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10) 

6852 4-A 

30-08-1824 

Tippel Johan Daniel wonende te Den Haag gepensioneerd Sergeant. Jaar 1824 (2) 

9182 441 

08-03-1916 

Tippersma (Tyipersma) Hendrik gehuwd met Blom Sibbeltje,  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) 

9182 441 
08-03-1916 

Tippersma Tintje gehuwd met Wielinga D. ,  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) 

6840 36-A  
blz. 35 

22-04-1824 

Tipsma?>>  Topsma Geert K.  Visscher, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 
bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 

8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

9184 276 

05-03-1917 

Tirion A. M. gehuwd met Schonfeld Helena Louise, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, 

afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, Annade maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en 

datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

5982 1750 
16-12-1813 

Tirn sr. ….?  te Bergum, Staat vermeld in een document  De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen en ook een Lijst 
der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement Vriesland   jaar 1813 (7) 

6048 448 

06-07-1819 

Tirns 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) 



6070 412 en 446 

21-05-1821 

Tirns---- IJsbrechtum Tirns en Tjachuizum, de kerkenraad klaagt dat hun kerk  te Tirns wegens de vervallen toestand behoorlijk 

gerepareerd moet worden enz. enz. jaar 1821 (3) 

6271 602 -4 

18-06-1816 

Tispens R. J. 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) 

6397 670 

15-06-1815 

Tissot van Pottot Kapitein bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4 hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin 

W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

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

& 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5) 

6252 1193-21, 22 
,24, 26 

29-11-1814 

Titelein L.  zijn rekening wordt betaald wegens gedane diensten in de caserne te Collum en Munnikezijl enz.,  hij komt voor in 
een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (4)  dossier 

(36) 

6089 1186          
21-12-1822 

Titema L. B. ,  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) 

6424 609 

10-12-1817 

Titjeroo S. 39 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van 

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

Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen Huis 
Arrest 

26-03-1824 

Tito Cornelis S., 105 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) 

6380 13 nr. 83 
29-01-1814 

Tittens Tiete Goukes te Sloten, 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 Nationale 

Garde enz. jaar 1814 (6) 

6258 627-12 
21-06-1815 

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

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

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

6258 627-4 
21-06-1815 

Tittes Gauke  wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & onbetaalde kosten van 

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

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

6258 627-12 

21-06-1815 

Tittes Romke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

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

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

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

6258 627-4 

21-06-1815 

Tittes Stoffel wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & onbetaalde kosten van 
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 

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

6242 79 

04-02-1814 

Tittes? Wiebe, 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) 

6633  1447 

15-11-1814 

Tiumelaar (Tuimelaar) met terugzending van zijn  requeste  houdende verzoek om zeker Bruggetie genaamd Kostverloren en 

gelegen in de Departementale weg tusschen de zogenaamde Idema  Vaarts Brug en de Schans onder Heerenveen ten hunne 
kosten te mogen herstellen enz. jaar 1814 (2) 

6093 333 

19-04-1823   

Tjaarda ….?---- Elzinga H.  Ontvanger der belastingen enz. te Baard  hij is in den avond van de 15e April overleden  en er wotrdt 

voorgesteld voor zijn post als waarnemer de ontvanger Tjaarda te Jorwerd enz. jaar 1823 (1) 

8211 988-3, 4 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

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

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

1839 (7) 

6089 1186          
21-12-1822 

Tjaarda J. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit 
van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7) 

8280 526-1, 4 

22-05-1840 

Tjaarda J. 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) 

6390 19 

08-12-1814 

Tjaarda J. F.? 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) 

5993 919 
14-11-1814 

Tjaarda J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging over 
het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten 

enz. jaar 1814 (2) 

5996 99 
06-02-1815 

Tjaarda J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging 3e 
Kwartaal 1814 enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. 

jaar 1815 (2) 

5997 223 

11-03-1815 

Tjaarda J. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der 

overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e kwartaal 
1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2) 



5996 120 

11-02-1815 

Tjaarda J. te Jorwerd Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren en 

venstergeld jaar 1815 (2) 

6072 581 

17-07-1821 

Tjaarda J. te Jorwerd staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers 

de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

8375 708-5_4 
20-07-1841 

Tjaarda J. te Weidum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  
(Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten 

welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5) 

8211 988-3, 4 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Tjaarda J. te Weidum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

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

8211 988-3, 4 

Bladzijde 3 
26-09-1839 

Tjaarda J. te Weidum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

6389 77 

13-11-1814 

Tjaarda Jacob hij schrijft en ondertekend een brief met als onderwerp: dat er een man met zijn zoon in Hijlaard is komen wonen 

die die geen moeite onbeproeft om een tegen mij enz. enz.schuldigd mij dat ik een Patriot ben,  er worden genoemd Sijtsma Arjen 
Sijtzes, Verschuur Jacobus (overleden) en ene Koldijk Maarten Martens, en mijn Schoonbroeder Petrus ….? , en mijn zwager 

Kingma H. Y. tevens wordt er over de jagt gesproken ook dat zijn hond een meester is in de jagt enz. jaar 1814 (5) 

5996 151-a  2e rij 
20-02-1815 

Tjaarda Jacob Jans hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten 
van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6390 32-33-33v-38-

39 

26-11-1814 

Tjaarda Jacob Jans---- Koldijk Tabe Martens van Lions,  de schout van de gemeente Jorwerd de heer Gosliga P. J. schrijft aan de 

Gouveneur van Vriesland dat Koldijk Tabe Martens de aanlegger van dit alles is en eerste ondertekenaar  samen met Hannema 

Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur 
wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 

97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van ’t huis van Oranje enz.enz. jaar 

1814 (7) 

6402 

 

922-1+ 8 

09-12-1815 

Tjaarda Jacob Jans staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS 

van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de 

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

6401 
 

859-1+4 
10-10-1815 

Tjaarda Jacob Jans 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) 

6390 37 

20-09-1814 

Tjaarda Jacob Jans, 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) 

6840 36-A  
blz. 16 

22-04-1824 

Tjaarda Jacob Ontvanger 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) 

6396 604 

20-06-1815 

Tjaarda Jacob---- Penninga Everahrdus  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en geeft met eerbied te kennen 

dat hij tot Meij 1815 woonende te Lions toen ter tijd van de heer Humalda van J. A. Gouverneur van Vriesland is aangesteld tot 

1e Luitenant van de enz.  waar de Kapitein is Tjaarda Jacob doch sedret Meij komende wonen in het dorp Jorwerd enz. waarvan 
Kapitein Wijnia Lieuwe Theunis enz. jaar 1815 (1) 

5991 691 en 720 

06-09-1814 

Tjaarda Jacob te Jorwerd hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in 

het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6) 

6833 9-A blz. 10 
09-02-1824 

Tjaarda Jacob te Jorwerd, 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) 

6388 59           06-
10-1814 

Tjaarda Jacob te Weidum, Capitein als zodanig verkoozen door de Luitenant Colonel Hogenbrug Egge Oenes en vermeld in een 
door hem getekende brief bij de krijgsraad van het 10e Bataillon enz. jaar 1814 (1) 

6100 1087 

04-11-1823 

Tjaarda Jacob, Controle Sneek    , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde 

gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10) 

6099 1066 
31-10-1823 

Tjaarda Jacob, 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) 

5983 57 

22-01-1814 

Tjaarda Jacob, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd Tableau van 

de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het personeel en 

mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3) 

6282 737-6 

07-07-1817 

Tjaarda Jacob, Ontvanger te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

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

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

6840 36-A  

blz. 16 
22-04-1824 

Tjaarda Jan 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) 

9134 1081-4 
14-04-1883 

Tjaarda Jan te Weidum ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting, jaar 1883 (3) 

6282 737-6 

07-07-1817 

Tjaarda Jan, Rentenier te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

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

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

9126 1043-4 

1879/1880 

Tjaarda Jans J. te Weidum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3) 



6100  1215-15 

29-11-1823 

Tjaarda Jr. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Weidum in 1823 die dat ook in 1824 willen 

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

6850 12-A  

04-08-1824 

Tjaardema Luitzen Ulbes---- Hoogterp Jetske Sjerps weduwe Tjaardema Luitzen Ulbes te Kimswerd antwoord op haar request 

betreffende een boete jaar 1824 (2) 

6830 18-A blz. 27 
21-01-1824 

Tjaardstra Binnert te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

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

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

6830 18-A blz. 27 

21-01-1824 

Tjaardstra Jouke B. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

6830 18-A blz. 27 

21-01-1824 

Tjaardstra Pieter 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) 

3698 A-6 

28-10-1828 

Tjabeles Hendrikjen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (7) 

6070 412 en 446 

21-05-1821 

Tjachuizum---- IJsbrechtum Tirns en Tjachuizum, de kerkenraad klaagt dat hun kerk  te Tirns wegens de vervallen toestand 

behoorlijk gerepareerd moet worden enz. enz. jaar 1821 (3) 

6054 29 

11-01-1820 

Tjaden Jan Arends---- Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweden en zig thans bevindende ten huize van den 

Logementhouder  Tjaden Jan Arends te Groningen, hij was de  Schipper (Scheepskapitein) van het gezonken schip de driemaster 
de Hoffnung laatstleden 7 ooctober op Schiermonnikoog gestrand en het betreft alle geborgene goederen ondertekend door 

Fenenga R. M. en Zeilinga E.A. beide op Schiermonnikoog wonende op 27 december verder een notarieele akte van Notaris Trip 

Herman  te Groningen met als getuigen Hommes R. en Wilkens T. allen onderteken dit stuk, verder een stuk getekend door 
Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider beide te TernaardKlazes Jan (Notaris), Akkermans Marten Symons Executeur en 

Fockema E. Jaar 1820 (4) 

6056 218 
27-03-1820 

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

6840 36-A  

blz. 42 

22-04-1824 

Tjalkens Bouke Werkman van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

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

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

6840 36-A  

blz. 42 
22-04-1824 

Tjalkens Hedde Zeilmaker 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) 

6080 283 

20-03-1822 

Tjalkens Hidde---- 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) 

6080 283 

20-03-1822 

Tjalkens Jan F. ---- 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) 

6840 36-A  

blz. 40 
22-04-1824 

Tjalkens Jan J. Scheepstimmerknecht van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat 

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

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

6840 36-A  

blz. 37 
22-04-1824 

Tjalkens Tjalling  Werkman van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het 

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

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

6080 283 
20-03-1822 

Tjalkens Tjalling---- 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) 

5996 139 

17-02-1815 

Tjalkes H. hij ontvangt geld betreffende de voorgeschoten kosten gemaakt voor de Landmilitie wegens het transport van drie 

officieren enz.  enz. jaar 1815 (3) 

6632  

 

  

1316 lijst 4-R 

22-10-1814 

Tjalkes IJnze 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) 

6262 946-3 

30-09-1815 

Tjalkes Jan moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort 

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

6242 90 

04-02-1814 

Tjalkes Jan 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Tjalkes Jan te Hindelopen 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) 

5993 889 

04-11-1814 

Tjalkes Jan 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) 



6258 627-5 

21-06-1815 

Tjalkes Sane 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) 

6636  188 

19-02-1815 

Tjalkes Tjalke staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en 

Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 

1815 (4) 

6258 627-5 
21-06-1815 

Tjalkes Ulbe 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) 

6250 994 

08-10-1814  

Tjalkes Yke.---- Wielstra Koert Eilerts, hij heeft lange jaren als stuurman gevaren en althoos zeer ijverig en oppassend is en dat 

hij nu een zeer sober bestaan heeft doordat enz. enz. verder wordt genoemd Bruining J. Leeraar der hervormde gemeente, Tjalkes 

Yke met een talrijk huisgezin en hij enz. enz., IJges Cornelis heeft wel de naam  van Tinmmermansbaas maar enz. enz.   Cornelis 
Pieter is wel een Grootschipper maar heeft niet gelukkig gevaren doordat hij enz. enz.,  Dorenbosch E. G. hij is geenszins een 

Groot Coopman maar een winkelier in kruidenierswaren  en hij met de boot van zijn zoon enz. enz. , Fresling Thomas dat hij 

maar een klein winkeltje heeft en hij daardoor enz. enz. jaar 1814 

9191 1240 

01-10-1920 

Tjalleberd----- Krikke S. W.  te Terband  vergunning voor het dempen van een sloot ten behoeve van een uitweg van hun 

opslagplaats te Tjalleberd sectie en een handgeschreven brief door beide ondertekend, ook een getekende kaart (Blauwdruk)  met 

de situatie,      enz. enz. jaar 1920 (11) 

9181 
 

2071 
30-11-1915 

Tjalleberd----- Lankhorst Auke en Nicolaas Jurjan, Zuivelfabrikanten en Vishandelaren beide te Heeg beide verzoeken in een 
handgeschreven brief met hun handtekeningen een vergunning tot het maken van een uitweg naar de rijksweg , met een 

situatieschets (blauwdruk)  jaar 1915 (11) 

6071 516 
27-06-1821 

Tjallebert ---- 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) 

6056 193 
18-03-1820 

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

6049 594 

20-08-1819 

Tjallebert---- Schreurs T. W. leeraar en lid van de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente van Tjallebert, zij verzoeken uit de 

rijkskas fl. 400 omdat er reparatieen enz. enz. jaar 1819 (4) 

6840 36-A  
blz. 46 

22-04-1824 

Tjallema G.  Boer  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op een  Staat 
houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun 

eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, 

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

6282 737-13 

07-07-1817 

Tjallema Gerrit, Boer te Britswerd met (22 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

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

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

8199 729/5, 290 

Bladzijde 5-v 
17-07-1839 

Tjallema H. G. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 33-v 

17-07-1839 

Tjallema Harmen G. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 5-v 

17-07-1839 

Tjallema J. G. te Oosterwierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 34-v 

17-07-1839 

Tjallema Jelle G. te Oosterwierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den 
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. 

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

8199 729/5, 290 
Bladzijde 3 

17-07-1839 

Tjallema T. G. te Lutkewierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 8-v 
17-07-1839 

Tjallema Tjalle G. 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) 

6419 287-C 1e 

Bataillon 
28-06-1817 

Tjallengee (Tjalingii?) T. Abrah. 464 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) 

8350 175/27-5 
21-02-1841 

Tjalles Tjalle Klazes, Landeigenaar te Hindelopen is Gecommitteerde wordt vermeld als als lid van het Dijkbestuur in een 
document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur 

Workumer Nieuwland bestaat uit enz.  jaar 1841 (8) 

6249 

 

864 

15-09-1814 

Tjalling Siebrand wordt vermeld op een Specifieke Staat van Uitgaven voor onvoorziene uitgaven van de Stad Harlingen met 

vermelding dat hij nog f. 75.= tegoed heeft voor de huur eene huizinge enz. jaar 1814 (3) 

6852 8-A 

23-08-1824 

Tjalling Sjoukje weduwe van Taekema Taeke Dirks te Longerhauw onderwerp registratierecht jaar 1824 (4) 

6382 59 

31-03-1814 

Tjallinga ….?---- Haas de Folkert  J. en Hanskamp Jelle,  Slotmaker te Harlingen verklaren in een door hen ondertekend brief dat 

bij deze 73 sloten op de Colf enz. 5 geweren, enz. tevens met de kosten, genoemd Tjallinga ….? Commandant en zijn 
manschappen alle vrijwilligers zijn en dat de geweren enz.  jaar 1814 (4) 



6381 183 

25-03-1814 

Tjallinga ….? Luitenant Commanderende der Stad Harlingen deelt mede dat de Burgemeester de wapenen heeft uitgedeeld aan 

100 zogenaamde Rustbewaarders maar dat deze geen dienst presteren enz. jaar 1814 (3) 

6089 1194 blz. 3     

23-12-1822 

Tjallinga Douwe Landbouwer te Nes 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) 

9414 7 
19-02-1917 

Tjallinga Frans te  Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente 
Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1917 (1) 

6253 59 

12-01-1815 

Tjallinga Siebrand , wordt vermeld in de staat van betaalde posten wegens hetgeen volgens ingekomen rekeningen wegens 

geleverde goederen  betaald moet worden   enz. enz. jaar 1815 (3) 

6251 1094 
07-11-1814 

Tjallinga Siebrand, Een document waar hij op vermeld staat met de tekst Specifieke staat van uitgaven gedaan op het fonds voor 
onvoorziene uitgaven van Harlingen  enz. jaar 1814 (3) 

6418 248-DD  

2e Compag. 
2e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Tjallinga Tjallin 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) 

6242 124-4 

19-02-1814 

Tjallinga Tjalling Commandant der Nationale Garde hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 500-13-12 wegens 

buitengewoon wacht doen bij dag en nacht enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16) 

6418 248-b 1e bat 

2e  blz.  
Nom. Staat 

07-06-1817 

Tjallinga Tjalling Klaassens 141 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 

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

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

6418 248-C 1e bat  
7e  blz. Nom. 

Staat 

09-06-1817 

Tjallingi Tjalling * Makkum 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) 

6413 17-15 
31-12-1816 

16-01-1817 

Tjallingi….? P.z. staat vermeld met  bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon Vriesche 
Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verhinderd 

was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording  over de ontvangen Soldijen  en declaraties ten behoeve van de voor 

Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de rekening en verantwoording aan 
enz. jaar 1817  (10) dossier (19) 

8308 1078-5 

29-10-1840 

Tjallingie (F. van Esta) wordt vermeld in een document genaamd Staat van Requesten om gedeeltelijken vrijdom van den Accijns 

op de Turf een document met 7 kolommen informatie zoals woonplaats, soort van Fabrijk, hoeveelheid Turf, Advies van de 
Inspecteur en Advies van de Gouverneur enz. jaar 1840 (4) 

6243 191-1 

06-03-1814 

Tjallingie F. 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) 

6389 33-34 

02-11-1814 

Tjallingie F. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde tweede Bataillon, Onderwerp:  

geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den 
commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de 

Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand 

enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5) 

6393 186 

18-03-1815 

Tjallingii  ….? Pz.---- Haan de  Jacob Fongers wonendete Leeuwarden schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland  dat hij tot op de ontbinding der laatst bestaan hebbende Nationale Guardes in onderscheidene rangen heeft gediend en 

in 1813 ook als 1e Luitenant bij het beleg voor de vesting van Delfzijl volgens de verklaring van den toenmalige Lieutenat 
Colonel der 2e Cohorte Tjallingii Pz. en verzoekt dan ook om aangesteld te worden als 1e Luitenant enz. jaar 1815 (2) 

6399 773-1 t-m 5 

09-09-1815 

Tjallingii  T. Pz.  Koopman  Luitenant Colonel Chef enz.  en Hannema Sjoerd Jacobus, Plaats van der Meile alle te Harling 

wonende  betreft hun request  = aanwezig  en ondertekend door hem zelf en de Notaris Hanekuijk Jacob en de Solliciteur 

Meinsma A. houdende verzoek van vrijstelling van den Schutterlijken dienst enz.  worden vermeld in een document van de 
Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche zaken enz. jaar 1815 (8) 

6408 301 

26-08-1816 

Tjallingii  Tjalling Jz. ---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  

ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Tjallingii  Tjalling Jz. is 
benoemd tot Luitenant Collonel van de Rustende Schutterij in t’Militie Canton Harlingen en Franeker maar de huidige 

commandant verklaart niets met hem enz.  verder vermeld Siersma ….? fungerend Commandant der dienstdoende Schutterij te 

Harlingen verklarende het commanda aan de heer Tjallingii  Tjalling Jz. over te dragen enz. jaar 1816 (2) 

6402 
 

903 
04-12-1815 

Tjallingii  Tjalling Pz.---- Plaats v.d. Meile en Tjallingii  Tjalling Pz. daar de heren Schutters in de maand augustus tot Schutter 
zijn gedesigneerd geworden en destijds te kenen hebben gegaven dat zij daar geen genoegen mee te nemen enz. jaar 1815 (1) 

6622 2064 

12-12-1813 

Tjallingii ….?---- Hoijnk van Papendrecht is benoemd tot Commissaris Generaal van politie van het Koninkrijk Holland , deze 

brief is getekend door Den commissaris Speciaal van Politie te Harlingen, Treschelling enz. Kersjes Johannes Nicolaas  een 
aantal certificaten van goed gedrag door o.a. de Vrederegter Westra G. C. J. en de 2e Luitenant chef der 2e Cohorte enz. Tjallingii 

….? Blok K. Jaar 1813 (7) 

6867 08-02-1825 

34-A 

Tjallingii ….? Inspecteur van het Arrondisement Sneek, Onderwerp: een ambtelijk stuk jaar 1825 (2) 

6390 70 en 71 

10-12-1814 

Tjallingii ….? Pz. ---- Boomsma Broer Jelles wonende te Harlingen geeft eerbiedig te kennen dat hij te voren aangesteld is 

geweest als Sergeant Majoor bij de gewapende Burgerwacht van Harlingen en vervolgens als zodanig bij de Nationale Garde 

blijkens bijgaand bewijs van de Colonel Asbeck  o.a. dat hij een braaf militair was enz. Verder worden genoemd de Luitenant 
Colonel Tjallingii ….? Pz. en Capitein Veen van der L. jaar 1814 (5) 

6024 497 

29-07-1817 

Tjallingii ….? Pz. Controleur. Onderwerp: een Missive verzoekende  om te mogen maken kleine deurtjes in de enz. en 

Ambtenaren ter Paard enz. jaar 1817 (4) 

6408 309 
26-08-1816 

Tjallingii ….? Pz. Luitenant Colonel van het 2e Bat. Schutterij enz.   ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (3) 

6243 191-3 

06-03-1814 

Tjallingii C. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der 

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



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

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

6402 

 

922-1+5 

09-12-1815 

Tjallingii F. Pz.  staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van 

ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de 
Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13) 

6383 95     

23-04-1814 

Tjallingii Frans de weduwe 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) 

9184 216 

17-02-1917 

Tjallingii Frans Dongjum Voordracht en benoeming voor  de functie vanVeldwachter te Lemsterland, jaar 1917 (3) 

9180 42 

07-01-1915 

Tjallingii Jan,  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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Tjallingii Johannes, 170 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) 

6032 202 

24-03-1818 

Tjallingii N. S.,  onderwerp: gaat over aangespoeld goederen jaar 1818 (2) 

6295 699-7, 11 
17-11-1819 

Tjallingii P. Z.  President en Boer de Jacob M?. Secretaris bij de Krijgsraad dienst doende Schutterij te Harlingen beide 
ondertekenen een rekening van Ontvang en Uitgaaf tevens het verzoek tot een Personele Omslag over de In en opgezetenen van 

het dorp Raard Ondertekend door Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel en Rodenhuis Y. (Ype) 

Burgemeester van Harlingen enz. jaar 1819 (13) 

6388 100-102           

20-10-1814 

Tjallingii P. Z.---- Boomsma Jetze B. , Koopman te Harlingen ondertekend een request dat hij heeft bewijs getekend door 

Tjallingii P. Z. en de voormalige commandant Orie N. dat hij in de Nationale Garde heeft gediend als Supplee voor Werff van der 

Douwe Gosses bij de Blokkade van Delfzijl en zig als een braaf man heeft gedragen en dat hij nu als schutter in de Stedelijke 
Schutterij van Leeuwarden enz. jaar 1814 (5) 

8364 498/10, 4 

21-05-1841 

Tjallingii Pieter Feytema de weduwe staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente 

Harlingen die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, 

aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

6383 95     

23-04-1814 

Tjallingii Pieter Fz. 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) 

6026 645 
20-09-1817 

Tjallingii Pz.  ----- Trumpi, Commies (Brigadier) zijn gedrag moet worden onderzocht om de gemelde klachten en Tjallingii Pz.  
moet worden gelast om enz. enz., Siebesma Bote Botes Sluiswachter te Dokkumernieuwerzijlen hij heeft Trumpi, Commies 

(Brigadier) uitgescholden.  jaar 1817 (12) 

6408 284 
30-07-1816 

Tjallingii Pz.---- Donia Jelle Jochems  ondertekend een brief aan de Z.M. de Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld 
dat hij Boerenknegt woenende te Sweins bij Beijma van E. M. aangesteld is maar wegens de werkzaamheden op de uitgestrekte 

boerderij met landen enz. medeondertekend door de Solliciteur Meinsma A. enz. tevens een brief ondertekend door de Schout 

van Franeker Atma S. en voor legalisatie van deze handtekening ondertekenen Vierssen van M. en Leeuwen van J.  en een brief 
ondertekend door de Luitenant Colonel Tjallingii Pz. jaar 1816 (4) 

6421 422 

02-03-1817 

Tjallingii Pz. Luitrenant Colonel van het 2e Bataillon ondertekend een brief aan de Militie Commisaris van het 1e District 

Schutterij in Vriesland waar in ook vermeld dat voornoemde aanklaagt Bogtstra Jan Kapitein van de 3e dienstdoende Compagnie  
Schutterij te Franeker wegens halsstarrig plichtsverzuim enz. jaar 1817 (6) 

6421 423 

20-08-1817 

Tjallingii Pz. Luitrenant Colonel van het 2e Bataillon ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

Nationale Militie enz. jaar 1817 (2) 

6243 191-3 
06-03-1814 

Tjallingii 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) 

8356 328/27-4               
03-04-1841 

Tjallingii S. wonende in wijk D. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden 

benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden 

enz. jaar 1841 (8) 

8356 328/27-11               

03-04-1841 

Tjallingii Sijbrand te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. 

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

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

6388 26 

05-10-1814 

Tjallingii Sijbrand, 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) 

6243 191-3 

06-03-1814 

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

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

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

6089 1181        

20-12-1822 

Tjallingii T. hij is benoemd tot Inspecteur der directe belastingen te Sneek bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden 

enz. enz. jaar  1822 (4) 

6391 15 

24-12-1814 

Tjallingii T. Pz.  Oud Luitenant Colonel van de 2e Cohorte van de Garde in Friesland ----  Bijlsma Jacob Jz. te Harlingen  dat hij 

opgeroepen is als Schutter deze Stad en daar hij gevolge bijgaand  bewijs afgegeven door de Lt. Colonel Tjallingii T. in het 

gepasseerde jaar opgeroepen is voor den dienst der Nationale garde en geduren de de doortogt der Franschen in den maand 
november van  1813 en dat hij  als Fourier Amunitie heeft getransporteerd voor het beleg van de Vesting Delfzijl eat de 

commandant Beekkerk ….? kan getuigen enz. was getekend J. Bijlsma Jz. tevens brieven van Tjallingii Pz. ,  Schaap Bote en 

Orie N.  jaar 1814 (8) 

6412 393 

21-12-1816 

Tjallingii T. Pz.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Siersma D. J.  aan Z.M. de Koning ontslag 

heeft gevraagd van de Post van Capitein der Schutterij van Harlingen  wegens het onaangename hetwelke de heer is aangedaan in 
de overdragt van het Commando aan de Heere Tjallingii T. Pz. enz. jaar 1816 (1) 



6394 229 

25-03-1815 

Tjallingii Tjalling Pieterszoon oud 32 jaar getroued met 2 kinderen te Harlingen ondertekend een request aan zijne Koninklijke 

Hoogheid dat hij sedert de jare 1806 onafgebroken in verschillende rangen van Officier bij de Schutterijen en gewapende 

Burgerwagten in Harlingen en nog in het afgelopen jaar 1814 als Luitenant Colonel enz. heeft gediend en dat hij onder het 

Fransche juk enz. ook zijn staat van dienst is aanwezig enz. jaar 1815 (5) 

6387 65 

13-09-1814 

Tjallingii Tjalling Pieterszoon te Harlingen is tot schutter gedesigneerd te Bolsward maar schrijft en tekent een brief hij heeft 

daartegen bezwaar gemaakt omdat hij in 1806 al Luitenant was en in 1812 Kapitein en later door de Franschen is benoemd tot Lt. 

Colonel enz. enz. jaar 1814 (2) 

6395 429 
09-05-1815 

Tjallingii Tjalling Pieterszoon, oud 32 jaar Luitenant Colonel van de 2e Cosorte Vriesche Nationale Garde wonende te Harlingen  
in een door hem ondertekend een brief aan zijne Majesteit de Koning der Nederlanden Prins van Oranje enz.,het betreft zijn 

request houdende verzoek om bij het eerste Batt. Schutterij in Vriesland dat Mobiel zoude worden gemaakt, ook aanwezig zijn 

Signalement en Dienststaat enz. jaar 1815 (15) 

6869 26-02-1825 

29-A 

Tjallingii Tjalling Pz. Arrondissement Inspecteur te Sneek Onderwerp: het verlenen van een Gratificatie aan hem van f. 100 enz. 

jaar 1825 (7) 

8364 498/10, 3 
21-05-1841 

Tjallingii Tjalling 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) 

6383 77        

23-04-1814 

Tjallings Bauke 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) 

6383 65 

02-04-1814 

Tjallings Baukje 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 

6632 1262,  

2e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Tjallings Dirk, 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) 

6626 487  blz. 4  

07-04-1814 

Tjallings Folkert 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) 

6634  1525 

08-12-1814 

Tjallings Houtse, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk 

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

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

6395 457 

13-05-1815 

Tjallings J. de weduwe hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot 

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

Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met 
vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

6276 1102-11  

18-12-1816 

Tjallings 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) 

8384 911/11 

14-09-1841 

Tjallings Johannes---- Zwart Wietze Sipkes,  Scheepstimmerman onder de firma Wytze en Johannes Tjallings hij beklaagd zich 

in een handgeschreven brief met zijn handtekening  tegen naar zijns inziens te  hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag jaar 
1841  (dossier 18) 

6865 14-A 

14-01-1825 

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) 

6849 19-A 
19-07-1824 

Tjallings Sjoukjen---- Taekema  ,Taeke Dirks,  Tjallings Sjoukjen, te Longerhouw, antwoord op hun request met verzoek van 
uitstel van betaling fl. 435, jaar 1824 (2)  

6383 78        

23-04-1814 

Tjallings Wijbe 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) 

8384 911/11 

14-09-1841 

Tjallings Wytze ----- Zwart Wietze Sipkes,  Scheepstimmerman onder de firma Wytze en Johannes Tjallings hij beklaagd zich in 

een handgeschreven brief met zijn handtekening  tegen naar zijns inziens te  hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag jaar 

1841  (dossier 18) 

6393 178 

17-03-1815 

Tjallingus Esta van Frans---- Esta van Frans Fokkes Koopman te Harlingen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij 

volgens kennisgeving van de heer Rodenhuis ….? President van de raad van administratie der Schutterij is aangeslagen over 1814 

maar voelt zig bezwaard enz. verder genoemd: terwijl mijns vrouws broeders zoon Tjallingus Esta van Frans (Esta van Frans 
Tjallingus)  gedurende zes jaren ten mijne huize als eigen kind is opgevoed en enz.  jaar 1815 (3) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Tjallinii Tjalling Abrehams 141 Pietersbierum 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) 

6719 9 

00-00-1823 
 

Tjalma ,Libbe Hylkes te Oosterzee,  Staat van het gestorven Rundvee welke met huid en haar is begraven in het jaar 1823  (2) 

8210 966/7 en 

881/14, 3  
27-08-1839 

Tjalma A. L. te Lemmer 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) 

3701 24-D,15-16 

08-02-1842 

Tjalma Afke Hielkes wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland 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 (12) dossier (16) 

8383 894-5 

09-09-1841 

Tjalma Andries L. 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) 



8308 1086-1 

02-11-1840 

Tjalma Andries Lubberts Koopman en Landbouwer te Lemmer hij heeft zich appellant gesteld  van het vonnis van de Arr. 

Regtbank te Sneek  ten nadele en voordele van de administratie gewezen enz. jaar 1840 (4) 

8308 1070-8 

623-665 
28-10-1840 

Tjalma G. L. te Tjerkgaast 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) 

3701 24-D,15-16 

08-02-1842 

Tjalma Hielke Libbes wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland 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 (12) dossier (16) 

3701 24-D, 8-14 

08-02-1842 

Tjalma Hielke Libbes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland 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 (12) dossier (16) 

9183 1306 

06-09-1916 

Tjalma Jentje, Komt voor op een  document  (blz.3)  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) 

3701 24-D, 8-14 
08-02-1842 

Tjalma Klaaske Hielkes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland 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 (12) dossier (16) 

6100  1215-27 
29-11-1823 

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

6867 08-02-1825 

42-A 

Tjalma L. H. hij is na dat hij in 1824 als zetter bij het college is geweest dit ook in 1825 aangenomen voor de Gemeente 

Oosterzee enz. jaar 1825 (2) 

6089 1194 blz. 27    
23-12-1822 

Tjalma L. H. te Oosterzee   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) 

6047 379 

03-06-1819 

Tjalma Libbe H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6082 453 
03-05-1822 

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

alles (13) 

6070 424-30      25-

05-1821 

Tjalma Libbe 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) 

6871 28-03-1825 

28-12-1825 
33/1-C 

Tjalma Libbe Hijlkes te Lemsterland, 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 95-30 

25-01-1822 

Tjalma Libbe Hylkes ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Oosterzee enz. 

enz. jaar 1822 (3) 

6053 877 

06-12-1819 

Tjalma Libbe Hylkes---- Hepkema Hepke Friskes als gebruiker van 14 en een halve pond aangeslagen enz.  maar dat moet zijn 

enz.  ook heeft hij 3 pondematen verkocht aan Tjalma Libbe Hylkes jaar 1819 (1) 

6060 480 
06-07-1820 

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

3701 24-D,15-16 

08-02-1842 

Tjalma Libbigje Hielkes wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland 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 (12) dossier (16) 

6631  1114 

2e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Tjalsma ….? 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)  

6830 7-A 

20-01-1824 

Tjalsma Douwe te Bolsward staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende hun aanslagen in de 

belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8) 

6626 520 
29-03-1814 

Tjalsma Durk Tjallings administraterende Kerkvoogd en Tjeerdsma Geert Jorrits Kerkvoogd van den dorpe Scharnegoutum in de 
gemeente Nijland geven met alle eerbied te kennen in een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat zij zijn 

verkozen  en aangesteld om de administratie van de overleden Kerkvoogd Breursman Oege Oeges en hebben bevonden dat een 

nog aanmerkelijk soms geld competeerd van den heer Meurs W. voormalig Secretaris van Wijmbritseradeel thans Raadsheer te 
Sneek enz. betreffende de verkoop van land aan de heer Cats Jentje te Leeuwarden en het daaraan verbonden strijkgeld en de 

huurder van dat land was Douwes Jan enz. jaar 1814 (4) 

6008 82, 3 

03-02-1816 

Tjalsma H. S. 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) 

5996 173 

25-02-1815 

Tjalsma H. S.---- 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) 

5992 831 en 839 
24-10-1814 

Tjalsma Hayke---- 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) 

9725 Deel 2  
Blz. 150 

00-00-1894 

Tjalsma Jelle J. naar New York,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 
genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 147 

00-00-1894 

Tjalsma Jelle Jacobus  naar New York,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 
niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 

en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 



9725 Deel 2  

Blz. 141 

00-00-1894 

Tjalsma Jolle J. ,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 139 

00-00-1894 

Tjalsma Jolle J. Naar Amerika,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 
genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 145 
00-00-1894 

Tjalsma Jolle J. naar New York,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 149 
00-00-1894 

Tjalsma Jolle J. naar New York,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 146 
00-00-1894 

Tjalsma Jolle Jacobus naar New York,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien 

niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land 
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 143 

00-00-1894 

Tjalsma Jolle naar New York,  7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet 

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

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2) 

6424 584 

02-12-1817 

Tjalsma S. R. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Hindelopen Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 

opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a 

Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6254 181 

21-02-1815 

Tjammes Hendrik---- Bakker J. K. wegens geleverde winkelwaren aan de weduwe en kinderen van Tjammes Hendrik ,  Wordt 

vermeld als Crediteur op een staat van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne  enz. jaar 1815 (6) 

6623 199 
16-01-1814 

Tjammes Jan in leven gehuwd met Vries de Saapke Feddes---- Glasius Wierd, Heslinga Auke, Post van der Folkert, Wiegersma 
Douwe, Rekker Freerk, IJzema Dirk Douwes, Dam Jan hendriks, Zijlstra Jan, Visser Albert Dirks, Veen van der Pieter, Schaaf 

van der Folkert, Poutsma Rienk, Nagel van der Lijkle, Vries de Saapke Feddes weduwe van Tjammes Jan, Dijkstra Gerrijt en 

Westra Pieter alle Rogge en Kleinbrood Bakkers te Dockum geven onderdanig te kennen dat ten gevolge van de belasting op het 
Gemaal welke op den eerste januari 1814 is ingevoerd en dat zij door hun een Declarator van het gemalen Graan enz. jaar 1814 

(3) 

6088 1060 

10-11-1822 

Tjammes P. (de weduwe) ---- Hemminga Jacob F. en Hofman Walte Reins als getuige bij het uitreiken van een dwangbevel aan 

de Diakenen van Workum  en beslag gelegd op een huisstede  no. 8  ten westen van Koudum en ten westen van de weduwe 
Bouma Johannes Cornelis   en ten Noorden en Oosten Hoffman Murk L. en ten Zuiden Moolenaar Hendrik verder worden 

genoemd  als belendend Visser J. J. , Visser Bauke P. , Schaper W. J. , Munnik W. S., Kam van der Marten Tjallings  en Valk 

Jantien J. (de weduwe)  en Tjammes P. (de weduwe) Cramer Cornelis,  enz. enz. jaar 1822 (4) 

6261 900-4  

04-09-1815 

Tjamstra Gerrit J., 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) 

6071 478 
16-06-1821 

Tjarks F. F. Schipper op het Motschipde Twee Vrienden het betreft aan Visser barend & zoon verstrekte authorisatie van afgifte 
van de geborgen goederen enz. jaar 1821 (1) 

6833 34-C 

06-02-1824 

Tjarks Pieter Ulbes, 19 jaar, (Smidsknecht te Sneek) Onderwerp; een vonnis van de rechtbank te Sneek wegens mishandeling een 

gevangenisstraf van 1 maand en een boete van 8 nederlandse guldens en de kosten van 4 nederlandse guldens en 4 cent. Jaar 1824  
(3) 

6079 204, 1-5 

+ 16-18 
27-02-1822 

Tjarks Tjark Foekes  voerende het Schip de  Twee Vrienden is op den 11e mei 1821 is in het gezigt van Oostmahorn op het 

Brakzand vergaan, wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene summiere vermelding der strandingen aanspoelingen en 
bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 in het  resort  Metzlawier en het eiland Schiermonnikoog hebben plaatsgehad 

enz.  jaar 1822 (8) 

6075 751 + 822 

03-10-1821 

Tjarks Tjarke 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) 

6070 400 + 401 

+ 439 
17-05-1821 

Tjarks Tjarke Foeken , op vrijdag den elfden dezer in het gezicht van Oostmahorn onder Anjum op de Punt van het zogenaamde 

Brakzand is gestrand en vervolgens aan stukken geslagen een Oostvriesch Motschip de Twee Vrienden genaamd komende van 
Schiedam op weg naar Reisterzijlh zijnde bevaren geweest door de Schipper Tjarks Tjarke Foeken en beladen met 118 hoofden 

Genever en Kummel enz. deze lading was afgezonden door de heren Boles et Goetzee & Comp. te Schiedam aan den heer 

Hillerns H. H. te Jever enz. jaar 1821 (7) 

6075 789 
16-10-1821 

Tjarks Tjarke Foeken---- Slagter J. J., er zijn  tot staving der echtheid der reclame enz. en er is geen reden om aan deze reclame te 
twijfelen enz. enz.  verdere genoemd Tjarks Tjarke Foekens Schipper enz. jaar 1821 (1) 

8204 841/17, 282 

17-08-1839 

Tjaskens Hidde van beroep Zeilmaker 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) 

6082 453 
03-05-1822 

Tjebbe Klaas, 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) 

6390 39 

20-09-1814 

Tjebbema W. J. 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) 

4894 2306 

27-06-1899 

Tjebbes  en Co.---- 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) 

6069 

 

342, 6 

28-04-1821 

Tjebbes Bouwe---- Ludsers Jelke en Jans Feije aan beide wordt betaald voor het perceel no. ? en wel  f. 51-12- 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.  en zulks onder acte van quarand wegens Tjebbes 

Bouwe enz. jaar 1821 dossier (14) 

6628 727 

07-05-1814 

Tjebbes Eelze wonende onder Miedum geeft met allen eerbied te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij 

aan de Gemeente Leeuwarderadeel geleend heeft een somma van een duizend vierhonderd en negentig guldens op een obligatie 
van 21-07-1810 maar dat hij enz. de schuldbekentenis is ook aanwezig  jaar 1814 (2) 

6262 946-2 

30-09-1815 

Tjebbes Gosse 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) 

6632  
 

  

1237+1344 
25-10-1814 

 

Tjebbes Helle, 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) 

6389 33-34 

02-11-1814 

Tjebbes J. K. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde tweede Bataillon, Onderwerp:  

geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den 

commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de 
Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand 

enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5) 

6394 234 
06-03-1815 

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

6258 

 

586 

10-06-1815 

 

Tjebbes K. (Klaas) adjunct Maire te Hindelopen   een Notitie van Posten op de Declaratie enz.enz. ,van Posten wat de Gemeente 

Hindelopen nog van hem tegoed heeft,  en een Nota  en zijn teruggaande request daar bij zig beklagende dat door middel van 

executie van hem wordt gevorderd de belasting op vaste panden enz. enz.  wordt ook in genoemd Douwes Reitje , Duif Dirk Jans 
1815 (7) 

6258 508+586 

27-05-1815 
 

Tjebbes K. (Klaas) te Hindelopen  geeft te kennen in een handgeschreven brief door hem ondertekend, dat hij daar (Hindelopen) 

als adjunck de functie van Maire in 1811 en 1812 heeft uitgeoefend en gedurende die tijd aan verschotten betaald (bijgevoegd een 
specificatie daarvan met o.a. voor de Budgetten van de heer ten Cate en de heer Visser , Alders Joost,   Ottes Douwe,  Sluiterman 

van Wiersum ….?,  Heuses? ….? De opziener,  Sluiterman ….? , Bengers ….? Mr.,  Lootsma ….? ,  Hauks Reinder,  Batjes 

(Beitjes? Jaay  )  maar hij heeft tot nu toe van deze fl. 174-15-8 daar nog steeds geen betalingen van  ontvangen enz. maar hij 
wordt wel aangeslagen over 1814 om belasting te betalen van fl. 51-18-6 (aanslagbiljet aanwezig) verder het antwoord van de 

Gouveneur op zijn request enz. enz. waarin genoemd wordt Douwes Reitje, Duif Dirk Jans jaar 1815 (18) 

6034 398 

30-05-1818 

Tjebbes K. te Koudum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Tjebbes Klaas  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 

Tjebbes Klaas , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 

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

6629 842 

01-07-1814 

Tjebbes Klaas benoemd voor de Stad Hindelopen 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) 

6259 714+716 

14-07-1815 

Tjebbes Klaas---- Fekkes Anne te Hindelopen ondertekend een verklaring dat de hoop Wrak en Keisel met de Oude Kleine 

Sluisdeuren van de afbreuk der Sluis in de jare 1810 publiek is verkocht en tezamen heeft opgebracht 216 caroliguldens, ook 
ondertekend Tjebbes Klaas het document  enz. jaar 1815 (7) 

6070 424-30      25-

05-1821 

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

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

(3) Dossier met alle namen (15) 

6867 08-02-1825 

25-2-A 

Tjebbes Klaas---- Hindelopen: Overstroming een brief van de burgemeester Tjebbes K. (Klaas) van Hindelopen, dat het water 

avonds 10.00 uur over den dijk genaamd het oost enz. spoelde  en alles is weggespoeld tot aan den bintebrug enz. en men heeft 2 

huizen moeten afbreken en de Herberg tegen inbraak moeten enz. jaar 1825 (5) 

6242 90 
04-02-1814 

Tjebbes Klaas 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) 

6385 8 

29-06-1814 

Tjebbes Klaas te Hindelopen geeft in een geschreven door hem ondertekende brief met eerbied te kennen dat hij in de maand 

januarie 1814 den ouderdom van 50 jaren bereikt heeft  en van mijnen jeugs aan gedurende gelaboreed heb aan een borstkwaal 

enz. maar dat de burgemeester van Hindelopen mij nogtans requireert enz. jaar 1814 (1) 

5993 889 
04-11-1814 

Tjebbes Klaas 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) 

6385 61 

09-07-1814 

Tjebbes Klaas wonende te Hindelopen de burgemeeser Eisma van Hindelopen schrijft in een brief dat Tjebbes Klaas heeft 

verzogd van de dienst om de Landstorm te worden ontslagen omdat hij in de maand Januari 50 jaar is geworden en het is bekend 
dat hij van jongs af aan  wordt aangevallen van een ongemak van naar borstigheid enz. enz.  jaar 1814 (2) 

6632 1262,  

3e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Tjebbes Ruird, 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) 

6648 78 

24-02-1816 

Tjebbes Sjoukje---- Wijnia A. M.  Schout van de gemeente Blija ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende dat er in het dorp Blija omtrent drie jaren en enkele weken een man is komen wonen met name Fennema Eit Wijtzes 
en zijn huisvrouw Tjebbes Sjoukje eb drie zeer gebrekkige kinderen welke met als Wolkammersknecht te dienen zijn huisgezin 



het brood won dat deze man is overleden op 25 juli 1814 te Blija en zijne weduwe niet in staat was de begrafeniskosten enz. ook 

een door Borgrink J. C. President van de Stadsarmen te Leeuwarden maar dat hij zestien jaar heeft gewoond in de Bagijnestraat in 

het huis van van der Weide en in diverse andere straten enz. jaar 1816 (4) 

8285 615-2, 19 
19-06-1840 

Tjebbes T. K. te Hindeloopen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Hindelopen in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Hindelopen 

Tjebbes T. K. te Hindelopen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Hindelopen in de maand Juli 

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

(2) Gehele provincie (122) 

6399 803 
26-09-1815 

Tjebbes Tjebbe Klaas---- Overveldt vasn S. J. van beroep Advocaat ondertekend in naam van gemelde officieren een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Tjebbes Tjebbe Klaas Koopman te Hindelopen, 

Lohman L. Koopman te Workum, Schaaff Nicolaas Koopman te Joure, Scheltema Jacobus  te Franeker, Schaap Bote Koopman 

te Sneek, Orij Nicolaas te Leeuwarden  als geweezene Officieren bij de voormalige Nationale Gardes dat zij door de gemeenen 
van Genoemde Gard3es welke in de maand enz.  worden lastig gevallen met onnodige verzoeken enz. jaar 1815 (2) 

6402 

 

922-1+ 10 

09-12-1815 

Tjebbes Tjebbe Klases 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) 

8350 175/27-4 

21-02-1841 

Tjebbes Tjebbe Klazes Dijks Gedeputeerde 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 Hemelumer Oldephaert en 

aanhorige Zeedijken  bestaat uit enz.  jaar 1841 (7) 

6089 1194 blz. 44       

23-12-1822 

Tjebbes Tjebbe Klazes hij bedankt en komt voor in; 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) 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Tjebbes Tjebbe Klazes 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) 

6078 95-46 
25-01-1822 

Tjebbes Tjebbe Klazes te Hindelopen , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 
Hindelopen  enz. enz. jaar 1822 (3) 

6381 199-A 

26-03-1814 

Tjebbes Tjebbe Klazes, 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) 

6830 18-A blz. 31 

21-01-1824 

Tjebbes Tjebbes Klazes te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

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

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

6632  

 

  

1316 lijst 

1_R. 

22-10-1814 

Tjebbes Willem 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) 

6644  836 
30-09-1815 

Tjebes Klaas---- Wijma Sjoerd Simons openbaar Notaris te Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende begin 1811 als advokaat ene Martens Tjebbe te Pingjum in de zaak tegen Tjebbes Klaas te Hindelopen enz. jaar 1815 

(2) 

6029 892 
17-12-1817 

Tjeenstra Duire Sakes----  Visser D. G. Doopsgezind Predikant te Gorredijk (er wordt ook zijn vroegere leeraar Tjeenstra Duire 
Sakes te Akkrum en Reen Y. Y. leeraar te Surhuisterveen ) hij verzoekt ook tot deze enz. enz.  tevens een verklaring van de 

kerkraad der doopsgezinden  van Gorredijk  en Lippenhuizen  met daaronder de handtekeningen van Waage v.d. L. O.   F. Jans 

van den ??orf?,  Freerkstra Fooke S, Veen v.d. D. S. jaar 1817 (3) 

9185 1312 
05-10-1917 

Tjeerd Pietersma, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (voorblad), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5) 

9725 Deel 2  

Blz. 174 
00-00-1897 

Tjeerde Eelke J. 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. 133 

00-00-1893 

Tjeerde Eelke Jan 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. 127 

00-00-1893 

Tjeerde Eelke 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 1893 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 135 

00-00-1893 

Tjeerde Eelke 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 1893 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 140 

00-00-1894 

Tjeerde Eelke 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 1894 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 162 

00-00-1896 

Tjeerde Eelke 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 1896 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 164 
00-00-1896 

Tjeerde Eelke 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 1896 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 166 
00-00-1896 

Tjeerde Eelke 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 1896 (2) 



9725 Deel 2  

Blz. 168 

00-00-1896 

Tjeerde Eelke 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 1896 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 166 

00-00-1896 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2) 

6849 7-A 

27-07-1824 

Tjeerdema  Luitzen Ulbes--- Hoogterp Jetske Sjerps weduwe Tjeerdema  Luitzen Ulbes te Kimswerd terugzending van hun 

request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Tjeerdema  Luitzen Ulbes te jaar 1824 (2) 

6830 18-A blz. 44 

21-01-1824 

Tjeerdema Hoite te Pingjum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

8210 966/7 en 

881/14,4>> 
27-08-1839 

Tjeerdema P. T. te Zurich 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) 

9184 699 

05-06-1917 

Tjeerdema Sjoukje, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van 

Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

6407 198-1+4-5 

04-05-1816 

Tjeerdma Cornelis 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) 

6846 23-A  
12-07-1824 

Tjeerds  Aalt Pieters---- deel 2, Tjeerds Tjeerd Pieters, Tjeerds Fokel Pieters en Tjeerds  Aalt Pieters alle drie te Amsterdam 
woonachtig en erfgenamen van Tjeerds Lieuwe overleden 10-09-1823 overleden te Amsterdam verzoeken vrijstelling wegens 

verbeurde boete enz. jaar 1824 (1) 

6846 15-A 
28-06-1824 

Tjeerds  Aalt Pieters----deel 1,  Tjeerds Tjeerd Pieters, Tjeerds Fokel Pieters en Tjeerds  Aalt Pieters alle drie te Amsterdam 
woonachtig en erfgenamen van Tjeerds Lieuwe overleden 10-09-1823 overleden te Amsterdam verzoeken vrijstelling wegens 

verbeurde boete enz. jaar 1824 (1) 

6255 265-9 

13-03-1815 

Tjeerds (J?)appe , 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) 

6845 12-A 

21-06-1824 

Tjeerds A. P. en Tjeerds F. P. beide te Amsterdam wonende en van Tjeerds Pieters Tjeerds,   Tjeerds Pieters verzoeken 

kwijtschelding van een boete betreffende de niet op tijd afgelegde eed bereffende de nalatenschap van  Tjeerds Livek overl. te 

Hindelopen , jaar 1824 (2) 

6851 5 -A 
11-08-1824 

Tjeerds A. P.---- Tjeerds T. P. en Tjeerds A. P. en Tjeerds S. P. allen wonend  te Amsterdam verzoeken kwijtschelding van de 
boete die zij hebben gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de 

nalatenschap van hun zuster Tjeerds Lieuwke overl. 10-09-1823 Amsterdam jaar 1824 (3) 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 13, 

14 

Tjeerds A. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de 
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke 

beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de 

ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (15) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in 
Vriesland (47) 

6870 17-03-1825 

20-D blz. 14 

Tjeerds A. 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) 

6262 952-11 
28-09-1815 

Tjeerds Age de weduwe heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) 
op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari 

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

6632  
 

  

1316 lijst 2_L. 
22-10-1814 

Tjeerds B: Wijbren 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 627-5 

21-06-1815 

Tjeerds Bauke 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) 

6045 240 

13-04-1819 

Tjeerds Bote Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van 

Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Friesland jaar 1818 (4) 

6262 946-3 

30-09-1815 

Tjeerds Djouwe moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Longerhouw) voor het 

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

jaar 1815 (5) 

6845 12-A 
21-06-1824 

Tjeerds F. P.---- Tjeerds A. P. en Tjeerds F. P. beide te Amsterdam wonende en van Tjeerds Pieters Tjeerds,   Tjeerds Pieters 
verzoeken kwijtschelding van een boete betreffende de niet op tijd afgelegde eed bereffende de nalatenschap van  Tjeerds Livek 

overl. te Hindelopen , jaar 1824 (2) 

6846 23-A  
12-07-1824 

Tjeerds Fokel Pieters---- deel 2, Tjeerds Tjeerd Pieters, Tjeerds Fokel Pieters en Tjeerds  Aalt Pieters alle drie te Amsterdam 
woonachtig en erfgenamen van Tjeerds Lieuwe overleden 10-09-1823 overleden te Amsterdam verzoeken vrijstelling wegens 

verbeurde boete enz. jaar 1824 (1) 



6846 15-A 

28-06-1824 

Tjeerds Fokel Pieters----deel 1,  Tjeerds Tjeerd Pieters, Tjeerds Fokel Pieters en Tjeerds  Aalt Pieters alle drie te Amsterdam 

woonachtig en erfgenamen van Tjeerds Lieuwe overleden 10-09-1823 overleden te Amsterdam verzoeken vrijstelling wegens 

verbeurde boete enz. jaar 1824 (1) 

6390 19 
08-12-1814 

Tjeerds Freerk 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) 

6293 47-16 
07-10-1818 

Tjeerds Hendrik---- Hendriks Hendrik, Tjeerds Hendrik,   ontvangt een som van fl. 9-11 enz. wordt vermeld op de staat Ontvang 
en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45) 

6276 1102-11  

18-12-1816 

Tjeerds Hessel,  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) 

6257 410-12 
28-04-1815 

Tjeerds Hette 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 1186-7 
29-11-1814 

Tjeerds Hitje, 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) 

6262 946-4 
30-09-1815 

Tjeerds Jacob moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra) voor het tekort 
komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 

1815 (5) 

6383 77        

23-04-1814 

Tjeerds Jacob 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) 

6252 1218-12 

12-12-1814 

Tjeerds Jacob wegens arbeidsloon  aan het Regthuis, 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 1218-17 en 18 

en 19 

12-12-1814 

Tjeerds Jacob wegens Inkwartiering van 6 militairenen 4 Miliairen   enz. , hij staat op het volgende document: With de J. M. 

Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang 

als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (26) 

6252 1218-18 en 20 

en 22 en 23 en 

25 
12-12-1814 

Tjeerds Jacob wegens Kamerhuur en inkwartiering van Militairen, 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 (8) dossier (26) 

6252 1218-23 

12-12-1814 

Tjeerds Jan  wegens Transporteren van Bagage  naar enz. , hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris 

Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf 

enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26) 

6262 946-3 

30-09-1815 

Tjeerds Jan moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Longerhouw) voor het tekort 

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

1815 (5) 

6258 627-11 

21-06-1815 

Tjeerds Jappe 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) 

6242 79 

04-02-1814 

Tjeerds jappe, 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) 

6677 316  

22-07-1818 

Tjeerds Jetze de weduwe, Boerin, Huis 55, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van 

Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) 

spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te 
Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12) 

6859 9/A 

17-11-1824 

Tjeerds Jippe te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 

Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1 

6257 410-12 
28-04-1815 

Tjeerds 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) 

6627 584, 1-2, 17 
30-04-1814 

Tjeerds Klaas betreft de Huishuur, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1811 van den Dorpe 
Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4) 

6006 945 

05-12-1815 

Tjeerds Lieuwe  Hij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Aardappelen  aan de 

gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (3) 

6007 1  
01-01-1816 

Tjeerds Lieuwe betreft het aannemen van het leveren van Aardappelen in de gevangenishuizen van Leeuwarden jaar 1816 (6) 

6846 15-A 

28-06-1824 

Tjeerds Lieuwe---deel 1,  Tjeerds Tjeerd Pieters, Tjeerds Fokel Pieters en Tjeerds  Aalt Pieters alle drie te Amsterdam 

woonachtig en erfgenamen van Tjeerds Lieuwe overleden 10-09-1823 overleden te Amsterdam verzoeken vrijstelling wegens 
verbeurde boete enz. jaar 1824 (1) 

6846 23-A  

12-07-1824 

Tjeerds Lieuwe---deel 2,  Tjeerds Tjeerd Pieters, Tjeerds Fokel Pieters en Tjeerds  Aalt Pieters alle drie te Amsterdam 

woonachtig en erfgenamen van Tjeerds Lieuwe overleden 10-09-1823 overleden te Amsterdam verzoeken vrijstelling wegens 
verbeurde boete enz. jaar 1824 (1) 

6242 90 

04-02-1814 

Tjeerds Lieuwk 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) 

6851 5 -A 

11-08-1824 

Tjeerds Lieuwke Tjeerds T. P. en Tjeerds A. P. en Tjeerds S. P. allen wonend  te Amsterdam verzoeken kwijtschelding van de 

boete die zij hebben gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de 
nalatenschap van hun zuster Tjeerds Lieuwke overl. 10-09-1823 Amsterdam jaar 1824 (3) 

6423 541G 

25-10-1817 

Tjeerds Martjen---- Boer de Jan Cornelis * 07-11-1794  z.v. Boer de Cornelis Jansen en Tjeerds Martjen 21 is zijn volgnummer, 

hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland 

Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative 
Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 

(4) 

6423 541G 
25-10-1817 

Tjeerds Martjen---- Boer de Tjeerd Cornelis * 20-11-1796 z.v. Boer de Cornelis Jansen en Tjeerds Martjen 7 is zijn volgnummer, 
hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland 

Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative 

Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 
(4) 

6007 1  

01-01-1816 

Tjeerds O. betreft het aannemen van het leveren van Aardappelen in de gevangenishuizen van Leeuwarden jaar 1816 (6) 

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

Tjeerds Pieter Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Raard bij Dockum, wordt vermeld in de Eeuwige Renten, in 
de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad 

Leeuwarden (2) dossier (34)  jaar 1815. 

6393 134 
28-02-1815 

Tjeerds Pieter te Beetsterzwaag (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de 
Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 

1815 (5) 

5998 374 

20-04-1815 

Tjeerds Pieter---- Veldman J., Rooms Catholyke Pastoor een brief van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te 

Leeuwarden verzoeken aan hem omtrent de meest geschikte wijze waarop de nieuw aangestelde Rooms Catholyke geestelijke 
Tjeerds Pieter in onze gevangenhuizen de godsdienst oefeningen etc. zou kunnen houden heeft de eerstgenoemde bericht dat 

Tjeerds Pieter slechts een Leek is en niet bevoegd en stelt voor om aan te nemen de eerstgenoemde enz. enz. jaar 1815 (1) 

6254 140-B-blz. 31 
17-01-1815 

Tjeerds Pieters heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Rauwerd bij Dokkum , wordt vermeld in de Eeuwige 
Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad 

Leeuwarden (2) dossier (34)  jaar 1815. 

6845 12-A 

21-06-1824 

Tjeerds Pieters---- Tjeerds A. P. en Tjeerds F. P. beide te Amsterdam wonende en van Tjeerds Pieters Tjeerds,   Tjeerds Pieters 

verzoeken kwijtschelding van een boete betreffende de niet op tijd afgelegde eed bereffende de nalatenschap van  Tjeerds Livek 
overl. te Hindelopen , jaar 1824 (2) 

5998 331 

07-04-1815 

Tjeerds Pieter----Veltman J. Pastoor in de Gevangenis te Leeuwarden  en Tjeerds Pieter  Katholieke Geestelijke wordt 

voorgedragen  voor een functie enz. jaar 1815 (1) 

6864 26/1-C, 56 
07-01-1825 

Tjeerds Rein 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) 

6658 575 blz. 5 

25-11-1816 

Tjeerds Reinder Kinderen 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) 

6406 157 

02-04-1816 

Tjeerds Rigtje---- Lijclama a Nijeholt Militie Commissaris van de Militie Raad van het 3e Militie District Hoofdplaats 

Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Wijngaard 
Tjeerd Pieters  volgens zijn opgave geboren is 13-10-1795 te Harlingen en zoon van Wijngaard Pieter Dirks† en van Tjeerds 

Rigtje  en dat Tjeerd Pieters Wijngaard op 2 april 1816 voor de Militie Raad moet verschijnen enz. jaar 1816 (2) 

6258 627-9 

21-06-1815 

Tjeerds Rintje wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en 

Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van 
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure 

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

6245 399-47 
10-05-1814 

Tjeerds Ruurd zijn vrouw, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 
Wouterswoude jaar 1812 (3) 

6851 5 -A 

11-08-1824 

Tjeerds S. P---- Tjeerds T. P. en Tjeerds A. P. en Tjeerds S. P. allen wonend  te Amsterdam verzoeken kwijtschelding van de 

boete die zij hebben gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de 

nalatenschap van hun zuster Tjeerds Lieuwke overl. 10-09-1823 Amsterdam jaar 1824 (3) 

6256 375-7 

10-03-1815 

Tjeerds Sijbe  wegens uitschot wegens het nemen van informatie  gepleegde diefstallen bij hem,  hij komt voor op de Staat der 

Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in 

Friesland  enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20) 

6264 1123 

23-11-1815 

Tjeerds Sijmen  staat vermeld in een lijst van Pretentien  over 1813  waarin vermeld wordt hoeveel geld hij nog tegoed heeft van 

de gemeente Balk en bij diversen ook wat er geleverd is enz. jaar 1815 (5) 

6257 410-13 

28-04-1815 

Tjeerds Sjoen 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) 

6254 188-3 

23-02-1815 

Tjeerds Sjouke, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente 

Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5) 

6851 5 -A 

11-08-1824 

Tjeerds T. P. en Tjeerds A. P. en Tjeerds S. P. allen wonend  te Amsterdam verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben 

gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van hun zuster 

Tjeerds Lieuwke overl. 10-09-1823 Amsterdam jaar 1824 (3) 

6255 232-11 

02-03-1815 

Tjeerds Tade , Leeuwarder Schipper , Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. 

jaar 1815 (4) dossier (16) 

6846 14-A 

28-06-1824 

Tjeerds Tjeerd Pieters, Tjeerds Fokel Pieters en Tjeerds  Aalt Pieters alle drie te Amsterdam woonachtig en erfgenamen van 

Tjeerds Lieuwe overleden 10-09-1823 overleden te Amsterdam verzoeken vrijstelling wegens verbeurde boete enz. jaar 1824 (1) 

6257 410-15 

28-04-1815 

Tjeerds Tjerk 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) 

6855 10-A 

08-10-1824 

Tjeerds Trijntje gehuwd met Oosterhof Jan Hebeles efgenaam van Kuipers Jan Christiaans enz. jaar 1824 (4) 

6857 3-A 
28-10-1824 

Tjeerds Trijntje huisvrouw van Oosterhof Jan Oebeles te Gerkesklooster onderwero. Een request  jaar 1824 (8) 

6851 10-A 

17-08-1824 

Tjeerds Trijntje verzoekt kwijtschelding van de boete die zij heeft gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed 

betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van Kuiper Jan Christiaans overleden te Augustinusga 16-04-1822 jaar 
1824 (2) 

6849 8-A 

20-07-1824 

Tjeerds Trijntje weduwe van Oosterhof Jan Oebles te Gerkesklooster mede erfgenaam van Kuipers Jan Christiaans , terugzending 

van Request betreffende de erfenis jaar 1824 (2) 

6245 399-5 
10-05-1814 

Tjeerds Uilke de weduwe , zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te 
Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6245 399-45 

10-05-1814 

Tjeerds Uilke de weduwe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Wouterswoude jaar 1812 (3) 

6245 399-50 
10-05-1814 

Tjeerds Uilke, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 
jaar 1812 (3) 

6261 878-6 

11-08-1815 

Tjeerds Wopke, 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) 

6830 18-A blz. 25 

21-01-1824 

Tjeerds Ymke de weduwe te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 

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

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

6293 47-1, 2,13, 16 

07-10-1818 

Tjeerds Yntse hij betaald een som van fl. 303 enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district 

Schoterland enz. jaar 1818 (4)  totale dossier (45) 

6254 136 
07-02-1815 

Tjeerdsma Geert Jongts  onderwerp;  zijn teruggezonden request met het antwoord enz. jaar 1815 (1) 

6253 67 

16-01-1815 

Tjeerdsma Geert Jorrijts Huisman onder den Dorpe Scharnegoutum  en Staatstra Dirk Klazes  mede aldaat de eerste als 

administrerende en de laatste als toeziende voogd der Kerkegoederen te Scharnegoutum,  zij schrijven en tekenen een brief als 
request voor vermindering van belastingen enz.  verder een overzicht van de inkomsten en uitgaven van deze kerk en hunne 

bezittingen enz. jaar 1815 (5) 

6626 520 

29-03-1814 

Tjeerdsma Geert Jorrits---- Tjalsma Durk Tjallings administraterende Kerkvoogd en Tjeerdsma Geert Jorrits Kerkvoogd van den 

dorpe Scharnegoutum in de gemeente Nijland geven met alle eerbied te kennen in een brief aan de Heer Commissaris Generaal 
van Vriesland dat zij zijn verkozen  en aangesteld om de administratie van de overleden Kerkvoogd Breursman Oege Oeges en 

hebben bevonden dat een nog aanmerkelijk soms geld competeerd van den heer Meurs W. voormalig Secretaris van 

Wijmbritseradeel thans Raadsheer te Sneek enz. betreffende de verkoop van land aan de heer Cats Jentje te Leeuwarden en het 
daaraan verbonden strijkgeld en de huurder van dat land was Douwes Jan enz. jaar 1814 (4) 

6101 1275 

10-12-1823 

Tjeerdsma P. T. te Oudega, 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 

Tjeerdsma P. te Oudega staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de 

Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5) 

6658 575 blz. 3 

25-11-1816 

Tjeerdsma Pieter staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag 

over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of 
langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7) 

6833 9-A blz. 15 

09-02-1824 

Tjeerdsma Pieter te Oudega, 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) 

5996 151-a  2e rij  

20-02-1815 

Tjeerdsma Pieter Tjeerds hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 

Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6099 1066 
31-10-1823 

Tjeerdsma Pieter Tjeerds, 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 

Tjeerdsma Pieter Tjeerds,Controle  Gorredijk , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de 

voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier 
(10) 

6632 1262,  

6e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Tjeerdt Johannes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en 

Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen 
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10) 

6632 1262,  

5e blz. van 
kolommen 

03-10-1814 

Tjeerdts Hendrik, 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,  
1e blz. van 

kolommen 

03-10-1814 

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

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

6632 1262,  

3e blz. van 

kolommen 
03-10-1814 

Tjeerdts Simke, 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 

Tjeerdts Theunis, 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) 

6261 878-6 

11-08-1815 

Tjeerks Age, 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) 

6409 331 + 332 
16-09-1816 

Tjeers Klaas----  Lang G. F. Policie Agent  te Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende 
Militaire zaken waarin vermeld dat hij met zijn Dienaar Vrij Pieter alle Coffijhuizen en Herbergen in deze stad  naar 10 uuren 

alles welbevonden hebbende maar afgaande op rumoer vond ik voor de deur van Boerum van Jan Symons enige enz.  en er werd 

op de deur geslagen door Beenen Jorrijt en Dirks Thijs fuseliers Landmilitie en Tjeerds Klaas Schippesknegt verder genoemd 
Aukes Taeke  het is een rapport van arrestatie enz. jaar 1816 (9) 

6408 306 

24-08-1816 

Tjeersma J. ---- Rodenhuis Kapitein bij de schutterij te Harlingen, door zijn ontslag is er  een vacature vriju die ingeuld moet 

worden  en er worden voorgedragen Ruitinga Johannes thans oudste 1e Luitenant en met voorbij gaan van de  2e luitenant 
Houtsma W.  en Postuma S. thans 2e Luitenant verder genoemd Poort H. en Tjeersma J. als Sergeant Majoors enz. jaar 1816 (4) 

8364 489-6 

1+6 en 7 
18-05-1841 

 

Tjelker (Tjoelker?)  Jan Gillis staat in een document Controle Bergum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 

Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten 
tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  

jaar 1841 (3) 

6865 1-C no. 78 

24-01-1825 

Tjelkerda Jan Sipkes---- Groot de Hessel Jacobs , plaatsvervanger voor Tjelkerda Jan Sipkes,  afdeling 3e bataillon Artillerie Nat. 

Militie  hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die 
overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee 

zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4) 

6261 867 
30-07-1815 

Tjepkama ….? De weduwe wiens man in leven ontvanger der gemeente Dronrijp was enz. jaar 1815 (1) 

6623 205 

31-10-1813 

Tjepkama Rinze J. 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) 

6830 15-A 

21-01-1824 

Tjepkema  J. M. de erven van hem verkopen land  te Dronrijp met beschrijving en evt. aanmerkingen enz. aan Hezlinga M. K., 

Vegelin de Freule , Kamminga  H. W., Tjerks Antje,  Feitsma M.M., Bijlzmer J.S.,  Dijkstra J. L.,  Mebius  P. J.,  Jaar 1824 (9) 

6840 36-A  

blz. 17 
22-04-1824 

Tjepkema  R. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins 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) 

6264 1149-2 
21-11-1815 

Tjepkema ….? de weduwe 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) 

6385 135 

06-07-1814 

Tjepkema A. P. 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) 

6242 109 

19-02-1814 

Tjepkema A. P. Hij staat vermeld op een staat  weegens gedaane betalingen voor zijn tractement  enz. jaar 1814 (8) 

6402 
 

922-1+5 
09-12-1815 

Tjepkema Alle Pieters staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, 
PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij 

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

6401 

 

859-1+6 

10-10-1815 

Tjepkema Alle Pieters staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 

ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van 
Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de 

Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Tjepkema Fedde, 256 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) 

9183 1454 
07-10-1916 

Tjepkema Jacob, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

6047 379 

03-06-1819 

Tjepkema Jan T.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

9183 1055 

04-07-1916 

Tjepkema Johannes met vrouw en 1 kind, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 

(4) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Menaldu- 

        madeel 

Tjepkema L. M. 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) 

8211 988-3, 25 
Bladzijde 2 

26-09-1839 

Tjepkema L. M. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij 
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, 

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

6047 379 

03-06-1819 

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

(3) 

6001 649 
14-07-1815 

Tjepkema M. S. ---- Bergsma J. J.  zijn aanstellling te Dronrijp  als ontvanger der Belastingen i.p.v. de overleden Tjepkema M. S.  
jaar 1815( 2) 

6385 140 

06-07-1814 

Tjepkema M. S. Kapitein, hij behoord tot de staf van het 12e Bataillion Landstorm 1e Compagnie jaar 1814 (1) 



6383 71 

23-04-1814 

Tjepkema M. S. Ontvanger te Dronrijp, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat 

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

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

6034 398 
30-05-1818 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

5996 151-a  1e rij  

20-02-1815 

Tjepkema Maarten Saakes hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 

Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

5998 396 

24-04-1815 

Tjepkema Marten Sakes  Ontvanger (overleden) overdracht van zijn gegevens aan  Bergsma J.J.   met de handtekening van de 

weduwe Tjepkema en Bergsma J. J. tevens ondertekenen Posthumus L. L. en Buma Vietor N. en Spree S. als Controleur   jaar 

1815 (4) 

5998 391 
24-04-1815 

Tjepkema Marten Sakes  Ontvanger (overleden) zijn post gaat naar Bergsma J.J.  jaar 1815 (2) 

5998 349 

13-04-1815 

Tjepkema Marten Sakes in leven Ontvanger der Indirecte Belastingen te Dronrijp wordt kennis gegeven dat hij overleden is op 11 

april 1815 des s’avonds elf uren  enz jaar 1815 (1) 

6385 139 

06-07-1814 

Tjepkema Marten Sakes te Dronrijp 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) 

6069 

 

342, 4, 12 

28-04-1821 

Tjepkema P. A. (Pieter Alles) hij ondertekende samen met de Grietman Sminia van W. L. (Willem Livius) en de Raden en 

Secretaris van Tietjerksteradeel nagenoemd document; de  Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de 
wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 

dossier (14) 

6378 1 
07-12-1813 

Tjepkema P. A. (Pieter Alles) Maire van Oostermeer verzoekt ontslag omdat hij vind dat hij op zijn post is gehoond door het 
schuim des volks en dat dat de wijste en yverigste vrienden van het doorluchtige huis van Oranje  zig hebben onttrokken aan deze 

opstand  enz. enz.  en de aanleggers die hier bedoeld worden zijn: Bosma Jan Tietes, Wijngaarden Gerben Klazes, Bonnema Alle 

Wolters, Beyma Teye Eltes, Cramer Cornelis Piers en Werf van der Klaas Johannes en de boden welke het hebben rondgezegd  
zijn Meeter E. A en Vries de Gerben Roels enz. jaar 1813 (2) 

6380 92 - 94 

28-01-1814 

Tjepkema P. A. (Pieter Alles)---- Meer van der Ruurd Durks, Schipper en 35 jaar oud en Veltman Jelle Wijtzes oud 25 jaar en 

wonende beide te Oostermeer welke verklaren en deze verklaring ondertekenen dat Houten van Jacob Jans Timmerknegt geboren 

17 Mei 1787 zoon van Sietzes Jan (62 jaar) zonder inkomen en Fokes Fettje wonende te Oostermeer vallende onder de Lanmilitie 
enz. heeft getrokken nummer 213 en 1676 en dat hij niet de enigste zoon is maar nog 3 broeders heeft waarvan er nog één in 

Fransche dienst is één  gehuwd en één die jonger is enz. enz. ook genoemd de getuigen als ondertekenaars Meulen van der Tjeerd 

Geerts Meester uurwerkmaker en Smit Harmen Heel en Vroedmeester beide wonende te Bergum en de Notaris Wilhelmij ook de 
Schout Tjepkema P. A. (Pieter Alles) tekend dit stuk. Enz. jaar 1814 (5) 

6381 40 

25-02-1814 

Tjepkema P. A. (Pieter Alles)---- Meer van der Ruurd Durks, Schipper en 35 jaar oud en Veltman Jelle Wijtzes oud 25 jaar en 

wonende beide te Oostermeer welke verklaren en deze verklaring ondertekenen dat Houten van Jacob Jans Timmerknegt geboren 
17 Mei 1787 zoon van Sietzes Jan (62 jaar) zonder inkomen en Fokes Fettje wonende te Oostermeer vallende onder de Lanmilitie 

enz. heeft getrokken nummer 213 en 1676 en dat hij niet de enigste zoon is maar nog 3 broeders heeft waarvan er nog één in 

Fransche dienst is één  gehuwd en één die jonger is enz. enz. ook genoemd de getuigen als ondertekenaars Meulen van der Tjeerd 

Geerts Meester uurwerkmaker en Smit Harmen Heel en Vroedmeester beide wonende te Bergum en de Notaris Wilhelmij ook de 

Schout Tjepkema P. A. (Pieter Alles) tekend dit stuk. Enz. jaar 1814 (3) 

6380 81 
15-02-1814 

Tjepkema P. A. (Pieter Alles)---- Reitsma Y. hij is een van de Gemeenteraden van Oostermeer die samen met de Schout 
Tjepkema P. A. (Pieter Alles) is rondgegaan om de vereiste paarden te Requieeren en wij deze kunnen kopen voor F. 250 per stuk 

enz. jaar 1814 (2) 

6050 667 

14-09-1819  

Tjepkema P. A. (Pieter Alles) te Oostermeer hij komt voor in : Meer van der Tjipke Lammerts te Suameer  onderwerp; bewijs 

van een  een niet bestaande hypothecaire inschrijving te Leeuwarden, enz.  enz. enz. jaar 1819 (17) 

8386 949/36 

20-09-1841 

Tjepkema P. A. (Pieter Alles) te Oostermeer,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het 

bestuur van Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 

1841 (3) 

6384 69 
09-06-1814 

Tjepkema P. A. (Pieter Alles)----Meer van der Anne Jurjens, Koopman te Oostermeer. Onderwerp: zijn ingediend request voor 
vrijstelling maar de Schout van Oostermeer Tjepkema P. A. (Pieter Alles) schrijft in een door hem getekende brief dat 

eerstgenoemde wel vier tot vijf uur per dag om Koopmanschap loopt dus dat hij wel enz. jaar 1814 (2) 

8375 708-5_36c 
20-07-1841 

Tjepkema P. A. te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. 
(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 

ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 

maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8210  958/2 211 
Bladz.2>> 

17-09-1839 

Tjepkema P. A. te Oostermeer, 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) 

8280 526-1, 36,2 
22-05-1840 

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

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

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

6060 480 
06-07-1820 

Tjepkema P. 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) 

8359 377/28, 5 

19-04-1841 

Tjepkema Pieter Alles 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, 27 

19-04-1841 

Tjepkema Pieter Alles wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij 

Tietjerksteradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten 
platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding 

van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (5) 

6282 737-22 

07-07-1817 

Tjepkema Rienk A., Arbeider te Huins met (17gezinshoofden) 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) 

6390 38 

20-09-1814 

Tjepkema Rienk Abes zijn eigen Gesette merk X 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) 

6642  680 

07-08-1815 

Tjepkema Rinse Tjipkes---- Hiemstra Jan Fookes, Jan Fookes Hiemstra, Rinse Tjipkes Tjepkema, Siedes Klaases Straatsma en 

Johannes Jelles Korsma ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij als Kerkenraad van den 

dorpe Finkum en Hijum dat de achterstallige Tractementen enz. en dat de deurwaarder Muntings H. enz. jaar 1815 (2) 

6250 968 

14-10-1814 

Tjepkema Rinze P?. , Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt 

vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) 

(gehele dossier 8 ) 

6623 60 

31-12-1813 

Tjepkema Rinze T., door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen 

de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas 

over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4) 

6632 1276  
1e blz. van 

kolommen 

14-10-1814 

Tjepkema Rinze, 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) 

8364 494-20, 5 

21-05-1841 

Tjepkema S. M. -------- Dijkstra Lammert Jacobs  hij is één der eigenaren genoemd in Jellema Johan Sjerps is benoemd als 

taxateur van s’Rijksweegen en Poelsma Hjerre Harmens Taxateur van de zijde der eigenaren van de gronden welke zullen 

moeten dienen en onteigend voor de aanleg der aarden baan voor  den Grooten weg van Harlingen naar Leeuwarden enz. jaar 
1841 (12) 

6422 458 1e 

Bataillon 

06-10-1817 

Tjepkema S. M. Menaldumadeel 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 

Tjepkema Sake  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 

Tjepkema Sake 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) 

8374 691/12 

15-07-1841 

Tjepkema Sake M. Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen benodigd voor de aanleg van den Grote weg van 

Leeuwarden naar Harlingen, jaar 1841 (5) 

6070 424-29      25-

05-1821 

Tjepkema Sake 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Tjepkema Sake, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 

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

6060 480 

06-07-1820 

Tjepkema Siebe, 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) 

9180 1246 

05-07-1915 

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

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

9181  2110 

08-12-1915 

Tjepkema Sieds,  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) 

9183 1198 

05-08-1916 

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

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

9183 1454 

07-10-1916 

Tjepkema Sijds, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9186 146 

06-02-1918 

Tjepkema Sijds, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie 

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

6047 379 

03-06-1819 

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

1819 (3) 

6100 1212 

29-11-1823 

Tjepkema Sybe is de eigenaar van 61 ¼  pondematen land dit wordt verkocht,  en in 1824 is zijn meerdere eigenaar van een 

gedeelte van dit land met vermelding van de hoeveelheid enz. enz. jaar 1823 (6) 

6082 453 

03-05-1822 

Tjepkema Sybe 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) 

5664 162, 6 
27-02-1917 

Tjepkema Taeke Vrouwenparochie Schip de Landbouw Welvaart,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917 

5664 274-a, 6 

28-02-1918 

Tjepkema Taeke Vrouwenparochie Schip de Landbouw Welvaart,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918 

9725 Deel I   

Blz. 50 

00-00-1871 

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

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

1871 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 51 

00-00-1871 

Tjepkema Tjepke, 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) 

8375 708-5_36c 
20-07-1841 

Tjepkema W. P. te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. 
(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 



ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de 

maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6) 

8386 949/36 

20-09-1841 

Tjepkema W. P. te Oostermeer,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van 

Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 36,2 
22-05-1840 

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

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

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

8285 615-2, 36,1 

19-06-1840 

Tjepkema W. te Oostermeer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

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

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

6402 

 

922-1+4 

09-12-1815 

Tjepkema Willem Pieters staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, 

PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij 
de Rustende Schutterij ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13) 

6401 

 

859-1+6 

10-10-1815 

Tjepkema Willem Pieters staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District 

ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van 

Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de 
Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15) 

6078 95-9 

25-01-1822 

Tjepkema Willem Pieters te Oostermeer Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang  Eernewoude enz. enz. jaar 1822 (2) 

6100  1215-12v 
29-11-1823 

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

8257  70/1, 36 

21-01-1840 

Tjepkema Willem Pieters van Tietjerksteradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der 

Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

6034 398 
30-05-1818 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6631  1114 
8e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

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

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

6298 
 

141 
12-03-1821 

Tjepkes Eelke huurt een stuk Land gelegen  in de Mieden onder Hollum  enz. enz. Hij komt voor in een document van Bestuur 
der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele 

document 13 ) 

6298 
 

141 
12-03-1821 

Tjepkes Eelke 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 ) 

6859 9/A 
17-11-1824 

Tjepkes Eelke te Ballum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 
Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1) 

6626 487  blz. 2  

07-04-1814 

Tjepkes Feijke 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 te betalen bedrag der 

belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

6247 640 

29-06-1814  

Tjepkes Feike de weduwe, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden 

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

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

6282 737-20 
07-07-1817 

Tjepkes Klaas, Boer te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele 
Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 

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

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

6632 1276  

2e blz. van 

kolommen 
14-10-1814 

Tjepkes Sjouke 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) 

6423 541D 

17-10-1817 

Tjerk Jannekes---- Zee v.d. Douwe Tjerks * 23-05-1798  z.v. Zee v.d. Tjerk Jannekes en Donama Auktje Douwes 4 is zijn 

volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van 

dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een 

Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend 

ook de naam van de Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4) 

6691 246 
00-00-1819 

Tjerkgaast 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) 

5982 1752 

13-12-1813 

Tjerks …? L. 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) 

6394 257 deel 1 

31-03-1815 

Tjerks Age hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de 

Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm 

van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee 
verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier 

welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te 

Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15) 

6625 374 

12-03-1814 

Tjerks Age---- Jansma H. J. hij ondertekend mede een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van 

Vriesland dat zij als Armvoogden en Gemeenteraden van den Dorpe Paesens hoe zij zich in uiterste verlegenheid bevinden dat zij 

de talrijke Armen door de weigerachtigheid enz. zijn zij genoodzaakt hunne administratie te laten staan enz. jaar 1814 (2) 



6246 481, 12 

06-06-1814 

Tjerks Age 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, 5 

06-06-1814 

Tjerks Age, 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 1092 

09-11-1814 

Tjerks Allert de weduwe, 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) 

6100 1212 

29-11-1823 

Tjerks Antje is in 1824 eigenaar van een gedeelte van nagenoemd land met vermelding van de hoeveelheid enz. enz. ---- 

Tjepkema Sybe is de eigenaar van 61 ¼  pondematen land dit wordt verkocht,  en jaar 1823 (6) 

6830 15-A 

21-01-1824 

Tjerks Antje---- Tjepkema  J. M. de erven van hem verkopen land  te Dronrijp met beschrijving en evt. aanmerkingen enz. aan 

Hezlinga M. K., Vegelin de Freule , Kamminga  H. W., Tjerks Antje,  Feitsma M.M., Bijlzmer J.S.,  Dijkstra J. L.,  Mebius  P. J.,  
Jaar 1824 (9) 

6258 627-6 

21-06-1815 

Tjerks Doede 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) 

6281 545-20 
04-11-1813 

Tjerks Douwe wordt betaald voor het transporteren van Militairen enz. 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 (8) dossier (23) 

6387 22-23 
07-09-1814 

Tjerks Haaye---- Meulen van der Hinke Sjoerds weduwe Andries Folkert te Sneek geeft te kennen dat haar oudste zoon nummer 
54 in Bolsward heeft getrokken voor de Militie en dat hij is itgetrokken en zij verzoekt dan ook enz. enz. tevens een verklaring is 

de oudste zoon ene weduwe van een sedert 4 jaar verlatene vrouw en van ene gesepareerde vrouw enz. de verklaring is 

ondertekend door Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum, Tigchelaar Jelmer Pieters, Britzel Frans Jurgens,  
Tigchelaar Jan Pieters, Ysbrands Lucas alle Diacenen der Doopsgezinden en Tigchelaar Sjoerd Poppes, Drost Hendrik Melle, en 

Tjerks Haaye Jaar 1814 (3) 

6870 17-03-1825 
20-D blz. 9 

Tjerks J. te Boxum 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) 

8280 526-1, 20 

22-05-1840 

Tjerks J. te Idaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat 

gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn 
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6256 375-8 

10-03-1815 

Tjerks Jan---- Meinsma W.  wegens verschillende verschotten  bij onderscheiden diefstallen enz., Tevens voor het informeren bij 

Roelofs Melle en Tjerks Jan,   hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door 

Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in Friesland  enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% 

enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20) 

6257 410-12 
28-04-1815 

Tjerks Jan 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) 

6251 1049 
28-10-1814 

Tjerks Jantje, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens , 
de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5) 

6393 142 

02-03-1815 

Tjerks Johan Hendrik het betreft de doodextrct van hem dat hij overleden is op 15 februari 1815 in het Hospitaal te Bergen op 

Zoom enz. jaar 1815 (1) 

6382 159 
22-04-1814 

Tjerks Johan Hendriks 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) 

6383 63 

02-04-1814 

Tjerks Klaas te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en 

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

3701 5-C 

06-02-1839 

Tjerks Liskje, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. 

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

dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 
1839 (10) 

3700 5-C 

04-02-1837 

Tjerks Liskje, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders 
en/of kinderen enz. jaar 1837 (13) 

3700 5-C 

04-02-1837 

Tjerks Liskje, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen enz. jaar 1837 (13) 

3700 5-B 

06-02-1836 

Tjerks Liskjen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid 

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

6282 737-18 
07-07-1817 

Tjerks Pieter,  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) 

6383 76                  
23-04-1814 

Tjerks Ruurd te Wijnaldum, 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) 



6631  1114 

4e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Tjerks Thomas 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)  

6262 946-4 

30-09-1815 

Tjerks Tjerk moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Idsegahuizum) voor het 

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

jaar 1815 (5) 

6423 541G 
25-10-1817 

Tjerks Trijntje---- Klip Tjerk Gerits * 12-07-1795 z.v. Klip Gerrit Jansen en Tjerks Trijntje 10 is zijn volgnummer, hij staat 
vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland 

ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van 

Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

6262 946-3 

30-09-1815 

Tjerks Yke moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort 

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

1815 (5) 

6082 453 

03-05-1822 

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

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

6070 424-29      25-

05-1821 

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

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

6034 398 

30-05-1818 

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

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

6264 1149- 4 

21-11-1815 

Tjerksma Minne Martens 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) 

6381 171-D   

22-03-1814 

Tjerksma Tjerk Jans plaatsvervanger voor Poortman Dirk Pieters, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het 

actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden no. 2 die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5) 

6060 480 

06-07-1820 

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

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

6395 457 

13-05-1815 

Tjerkstra Klaas T. te Dongjum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum 

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

Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met 
vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6) 

9187 1341 

06-09-1918 

Tjerkstra Melle, 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) 

8280 526-1, 18 
22-05-1840 

Tjerkstra P. 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) 

9180 818 

05-05-1915 

Tjerkstra Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

6867 09-02-1825 

25-A 

Tjerpstra Tjebbe, Vleeschhouwer te Wirdum Onderwerp: proces verbaal van bekeuring tegen hem opgemaakt door Commiessen 

Duisenberg J. C. en Gauci? M.?   ten zake als Inlandsch Kramer niet behoorlijk te zijn gepatenteerd er wordt hem een transactie 
aangeboden ter voorkoming van vervolging  jaar 1825 (2) 

6271 602 -4 

18-06-1816 

Tjersma L. (..?) 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) 

8280  517-11, 50 

19-05-1840 

Tjersma L. L. 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) 

8375 708-5_5a 

20-07-1841 

Tjeslinga J. te Minnertsga 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) 

6661 137 blz. 8 

19-03-1817 

Tjessema D. C. de weduwe 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) 

6830 18-A blz. 8 

21-01-1824 

Tjessema Klaas te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

8359 376-6 

17-04-1841 

Tjessenga J. J. te Minnertsga wordt vermeld in een document Staat van Requesten om gedeeltelijken Vrijdom van den Accijns  

op den Turf uit kragte het reglement d.d. 13 februari 1834 Staatsblad no. 6 voor zijn Cichoreidrogerij Fabrijk enz. jaar 1841 (5) 

6839 6-A 

06-04-1824 

Tjesses Douwe----Deelstra Sjoukje Hendriks gehuwd met Bleeker Age Ymtes te Bolsward, Hendriks Tjitse en Deelstra Jan 

Hendriks beide te Leeuwarden, betreft  de memorie van aangifte der nalatenschap Tjesses Douwe (3) jaar 1824 

8386 949/6-5 
00-00-1841 

Tjessinga C. J. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is 
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger 

van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die 

geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8) 

8308 1078-5 
29-10-1840 

Tjessinga C. J. wordt vermeld in een document genaamd Staat van Requesten om gedeeltelijken vrijdom van den Accijns op de 
Turf een document met 7 kolommen informatie zoals woonplaats, soort van Fabrijk, hoeveelheid Turf, Advies van de Inspecteur 

en Advies van de Gouverneur enz. jaar 1840 (4) 



8364 498/10, 8 

21-05-1841 

Tjessinga Corn’s Jelles 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) 

6078 95-16 
25-01-1822 

Tjessinga Cornelis Jelles te Minnertsga , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 
ontvang Minnertsga  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6385 140 

06-07-1814 

Tjessinga Cornelis Jelles te Minnertsga 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) 

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

Tjessinga J.  te Minnertsga 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) 

8280 526-1, 5 

22-05-1840 

Tjessinga J. 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) 

8280 526-1, 5 
22-05-1840 

Tjessinga J. J.  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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Barradeel 

Tjessinga J. J. te Minnertsga 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) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Tjessinga J. J. te Minnertsga, 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) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Tjessinga J. te Minnertsga, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

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

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

8386 949/6-5 
00-00-1841 

Tjessinga J. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is 
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger 

van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die 

geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8) 

8364 498/10, 8 

21-05-1841 

Tjessinga Jackle Jelles 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) 

8361 437-6 
04-05-1841 

Tjessinga Jackle Jelles te Minnertsga Cichoreidroogerij aldaar, wordt genoemd in een document Inslag van Turf als Staat 
aanwijzende bij Resolutie 30 april 1841 no. 41 verleende vergunningen tot de inslag van Turf enz. jaar 1841 (6) 

6677 316  

22-07-1818 

Tjessinga Trijntje Kornelis, Stads Vroedvrouw, Huis 87, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde 

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

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

(12) 

6060 480 

06-07-1820 

Tjetzes Jacob, 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 

Tjetzes Jacob, 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) 

6633  1396 

09-11-1814 

TjetzesSijb…de weduwe,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde 

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

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

6255 231 
06-03-1815 

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) 

6245 399-

45+47+48 

10-05-1814 

Tjibbes Dedde de weduwe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te 

Wouterswoude jaar 1814 (6) 

6245 399-

26+61+63 

10-05-1814 

Tjibbes Pieter, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  

jaar 1814 (6) 

6277 30-10 
09-01-1817 

Tjibbes Pietertje 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) 

6254 140- B/15 

17-01-1815 

Tjidgers Cornelis  komt voor op;   Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te 

weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz. jaar 1815 (3) dossier (34) 

6254 140-A blz.12 

17-01-1815 

Tjidgers Cornelis de weduwe Wartena A. B. de erven (  Tjidgers Cornelis de weduwe ) hebben jaarlijks te hoeden uit een Zathe 

bij Cammingaburg 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) 

6258 627-14 

21-06-1815 

Tjidzes Sybren wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Kolderwolde 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) 



6255 265-9 

13-03-1815 

Tjiedses Tiementje, 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 

Tjiedses Tiementje, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan 

de Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met 
vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4) 

6258 627-11 

21-06-1815 

Tjiedzes Tymentje 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Tjielstra Sipke G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 

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

6254 140- B/10 

17-01-1815 

Tjilgers C. en C.  hij huurde tot 1801 diverse  pondematen bouwland  enz. enz. enz Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te 

Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz. jaar 1815 
(3) dossier (34) 

6864 26/1-C, 165 

07-01-1825 

Tjilrade J. J. te Franekeradeel, Bat. Art. N.W. nr. 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) 

8386 949/6-4 
00-00-1841 

Tjilserda J. J. , 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Baarderadeel 

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

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

(3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 4-2 

19-06-1840 

Tjilserda J. J. te Huins wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals 

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

8386 949/6-4 
25-09-1841 

Tjilserda J. te Huins Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de 
ontvanger jaar 1841 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Tjilstra Sipke  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6070 424-29      25-
05-1821 

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

(3) Dossier met alle namen (15) 

6060 480 
06-07-1820 

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

8308 1070-8 

732-754 
28-10-1840 

Tjilzerda G. S. 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) 

6282 737-17 

07-07-1817 

Tjilzerda Sipke G.,  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)) 

8364 481-6 
17-05-1841 

Tjipkema S. P. wordt vermeld in een dossier van het 3e regiment Infanterie Reserve Bataillon met Geneeskundige verklaringen 
enz. jaar 1841 (4) 

6385 135 

06-07-1814 

Tjipkems Willem Pieters te Oosterzee 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) 

6257 410-15 
28-04-1815 

Tjipkes Auke 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) 

6257 410-3 

28-04-1815 

Tjipkes Brant de weduwe Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en 

twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh 

Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het 

Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6382 109 

07-04-1814 

Tjirks Albert---- Tjirks Johan Hendriks z.v. Albert Tjirks en Maria Elisab. ter Weis , hij wordt vermeld als Deserteur, zijn Extract 

(waarin al zijn gegevens staan is ook aanwezig) van het Stamboek van het 3e bataillon te Kampen enz. jaar 1814 (3) 

6382 109 

07-04-1814 

Tjirks Johan Hendriks z.v. Albert Tjirks en Maria Elisab. ter Weis , hij wordt vermeld als Deserteur, zijn Extract (waarin al zijn 

gegevens staan is ook aanwezig) van het Stamboek van het 3e bataillon te Kampen enz. jaar 1814 (3) 

6258 627-5 

21-06-1815 

Tjissema Sipke 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) 

6870 09-03-1825 

29-A 

Tjisses Douwe---- Roorda Sjoukje Hendriks huisvrouw van Jorna Hendrik Jans en Roorda Jelte Hendriks beide te Warga, 

Onderwerp is vrijstelling van betaling wegens het niet tijdig beeindigen der nalatenschap van Tjisses Douwe te Eernsum (Irnsum) 
overleden (19-01-1823) enz. jaar 1825 (2) 

6385 21 

05-07-1814 

Tjisses Egbert ---- Westringa Samuel Cornelis, de schout van Wolvega deelt de Gouveneur mede dat eerstgenoemde is ontdekt 

dat hij zig ten huize van Tjisses Egbert te Nijeholtwolde bevind, en dat hij ontboden wordt om naar 5e Compagnie Landmilitie te 

Campen te gaan enz. jaar 1814 (1) 



6245 399-61 

10-05-1814 

Tjitsens Meindert zijn weduwe, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  

te Akkerwoude jaar 1812 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Tjitzes Jacob  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 

Tjitzes Jacob 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 67 
02-04-1814 

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

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

6393 134 

28-02-1815 

Tjitzes Tjebbe Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 

Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6060 480 

06-07-1820 

Tjoeg van der Jan H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of 

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

6082 453 
03-05-1822 

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

alles (13) 

6070 424-29      25-

05-1821 

Tjoeg van der Jan 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Tjoeg van der Tiede H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6082 453 
03-05-1822 

Tjoeg van der Tiede 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) 

6034 398 
30-05-1818 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6034 398 

30-05-1818 

Tjoeg van Tiete H. te Jelzum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

6047 379 

03-06-1819 

Tjoeg vand er Jan H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

6047 379 
03-06-1819 

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

8364 489-6 

1+6 en 7 
18-05-1841 

 

Tjoelker (Tjelker?) Jan Gillis staat in een document Controle Bergum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 

Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten 
tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  

jaar 1841 (3) 

9187 735 
07-06-1918 

Tjoelker Antje, 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 735 

07-06-1918 

Tjoelker Baukje, 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) , 

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 735 

07-06-1918 

Tjoelker Hijlke, 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) 

6259 759 
24-07-1815 

Tjoelker J. J. heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  van  de gemeente 
Augustinusga wordt vermeld op de Staat van schulden ten laste van de Gemeente Augustinusga over de jare 1814 waarop 

Authorisatie wordt verzogt om dezelve te mogen voldoen uit de kas van onvoorziene uitgaven enz. jaar 1815 (3) 

6070 424-29      25-
05-1821 

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

(3) Dossier met alle namen (15) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 2 
17-09-1839 

Tjoelker J. J. te Augustinusga, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te 

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

6060 480 

06-07-1820 

Tjoelker 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) 

8364 489-6 
1+6 en 7 

18-05-1841 

 

Tjoelker Jan J. staat in een document Controle Bergum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. 
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten 

tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  

jaar 1841 (3) 

8280 517-11, 10 

19-05-1840 

Tjoelker Jan J. te Augustinusga wordt vermeld als schatter 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) 

8280  517-11, 4 

19-05-1840 

Tjoelker Jan J. te Augustinusga wordt vermeld als schatter 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 Drogeham en Surhuizum in het Arrondissement 

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

6086 897 

30-09-1822 

Tjoelker Jan Jelles, De landerijen staande op de Releve van Buitenpost  en Augustinusga op naam van voornoemde verdeeld en 

gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters  van gemelde enz. enz.  jaar 1822 (3) 

6082 453 

03-05-1822 

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

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



6627 602 

30-04-1814 

Tjoelker Jille Jans van de Gemeente Raad speciaal door den Schout van Augustijnusga voor deze commissie gedecorneerd  hij 

wordt vermeld als een der ondertekenaars van een document betreffende de circulaire van den Commissaris Generaal van 

Binnenlandche zaken uit Den Haag d.d. 20-01-1814 en haasten zij zig te antwoorden welke maatregelen er genomen zouden 

kunnen worden om het nog ontbrekende aan de Tractements betaling van onzen Predikant over de jaren 1811-1812-1813 tot de 
somma van twaalhonderd achtien guldens en veertien cents enz. jaar 1814 (3) 

9187 735 

07-06-1918 

Tjoelker Pier, 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 735 
07-06-1918 

Tjoelker Rinze, 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 735 

07-06-1918 

Tjoelker Teije Meindert gehuwd met Bijma Antje Folkerts, 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) 

8197 697-16_1 

09-07-1839 

Tjoelker Wijtze Hopkes wordt vermeld in een document het opgeven der veranderingen en bewegingen voorgevallen in de 

depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen met vermelding der Mutatien, vrijwilliger of dienstplichtig en de Gemeente 
enz. jaar 1839 (4) 

6257 410-7 

28-04-1815 

Tjommes Reinder, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter 

somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  

Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens 
achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17) 

6262 952-12 

28-09-1815 

Tjommes T. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat 

der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. 
enz. jaar 1815 (5) dossier (16) 

8128  1234/11, 56 

12-12-1838 

To(a)kema,---- Reitse Harmens Reitsma (handgeschreven brief met handtekening) wonende te Leiden, betreft ondertrouw en 

naamsaanname vader Reitsma en moeder To(a)kema adres: Galgstraat het 6e huis van de Morschpoort aan de zijde van de 

Smitsteeg te Leiden Jaar 1838 

6013 448, 54-55 

17-07-1816  

Tobbe H. hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4) 

6017 780 

28-12-1816 

Tobbe Hendrik, gevonden en opgevischte paalbalken enz. en ingeleverd, staat op een inventaris van gestrande of aangespoelde 

goederen in de gemeente Barradeel enz. jaar 1816 (5) 

8213 1016/6, 34 

03-10-1839 

Tobbens H. D. Leeuwarden Schipper op de Jonge Helena, jaar 1839 

8214  1027/15 

07-10-1839 

Tobbens of Fobbens H. D. wonende te  Memel van beroep Schipper het betreft een opgemaakt Proces Verbaal door de beambten 

gestationeerd te Engelmansplaat enz. jaar 1839 (4) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Haskerland 

Toekamp & Co. te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Haskerland in de maand Juli 1841 

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

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

8280 526-1, 12 
22-05-1840 

Toekamp & Hulk te Amsterdam als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de 
maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 

welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de 
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 30 

22-05-1840 

Toekamp & Hulk te Amsterdam 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 

Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 19 

22-05-1840 

Toekamp & Hulk te Amsterdam 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 stad Hindelopen 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 949/6-2 

25-09-1841 

Toekamp en Mulk te Amsterdam Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder 

als de ontvanger jaar 1841 (2) 

8280 526-1, 30 

22-05-1840 

Toekamp W. te Amsterdam 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 

Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6397 670 

15-06-1815 

Toelaar van Heeteren 2e Luitenant bij de Kavallerie 1e regiment Karabiniers hij wordt vermeld in het navolgende 

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

van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal 

gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de 

affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5) 

9126 812-4 
08-05-1879 

Toens Sibrand Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Heerenveen met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (6) 

9180 264 

06-02-1915 

Toepoel Albert,  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) 

6081 436 
29-04-1822 

Toerenburg---- 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) 

8257  69/20, 1 

nummer 25 
20-01-1840 

Toering 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Toet?\ Anne Pieters 276 Oudega is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 



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

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 21-v 
17-07-1839 

Tol D. Koopman te Vollendam (Volendam valt onder de hogere gemeente Amsterdam)  is Patentpligtig en staat op een document 

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

3698 A-11 

08-10-1828 

Tol Froukje †, 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) 

6709 36 deel 2  blz. 
14 

16-01-1822 

Tol H. J. (Dr.) aan de Meern, 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 4 
17-07-1839 

Tol H. T. te Oostermeer 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) 

6278 195-6 

20-02-1817 

Tol Harmen de weduwe, Rentenierske moet mee betalen omdat zij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd 

Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den 

leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de 
Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 13-v 
17-07-1839 

Tol Hendrik T. te Oostermeer 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) 

6830 18-A blz. 44 

21-01-1824 

Tol Jacob Taekes te Pingjum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

3698 A-11 

08-10-1828 

Tol Jietske, 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) 

5993 958-A 
26-11-1814 

Tol Johannes Keimpes ---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem 
ondertekend , aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen 

die worden gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz.  en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te 

Wierum woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te 
Ameland, van de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te 

Surhuizum , Koeha Jan Gerrits  van St. Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald  Visser Jan van Meppel en Postelein 

Marcus van Groningen , Postelein Marcus, Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. 
te Augustinusga  Witteveen W. G.  Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas,  Jong de Hoite Riekeles van 

van Franeker gehaald en naar het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. ,  Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te 

Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen,  Tosma J. van Ferwerd,     enz. enz.  jaar 1814 (16) 

6841 11-A 

03-05-1824 

Tol Tobias Elias, ---- Polak Margaretha gehuwd met Tol Tobias Elias, Polak Izaac Zadok, Polak David Zadok, Polak Schoontje 

Zadok, Polak Jacob Zadok, Polak Marcus Zadok,  allen te Amsterdam,  verzoeken vrijstelling van te betalen successie van de 

erfenis van hun zuster  Polak Judith Zadok (1) jaar 1824 

6842 11-A 

08-05-1824 

Tol Tobias Elias----Polak Mararetha huisvrouw van Tol Tobias Elias te Amsterdam wonende, verzoekt vrijstelling van betaling 

betreffende de nalatenschap van haar zuster Polak Judith Zadok overleden 1822 te Sneek, jaar 1824 (1) 

8364 498/10, 4 

21-05-1841 

Tol v.d. Gerrit Tjeerds staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Harlingen die 

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

8210 966/7 en 

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

Tol v.d. J. P. te Welsrijp staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

6070 424-29      25-

05-1821 

Tol v.d. Jan 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) 

5997 307 

31-03-1815 

Tol v.d. Johannes Keimpes 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    197 

6016 707 

21-11-1816 

Tol v.d. Johannes Keimpes, 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) 

6251 1061 

07-09 -1814 

Tol v.d. Klaas en (Sjonte?) , Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor 

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

dossier (13) 

6395 457 
13-05-1815 

Tol van den Korn’s IJ. te Boer 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) 

6636  100      

25-01-1815 

Tol van der Cornelis ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij als Floreenpligtigen enn Hoofd 

van een Huisgezin in den Dorpe Boer  en dat de Schioolonderwijzer wegens zijn ouderdom enz. en dat nu de scholen van de 

dorpen Ried en Boer  zouden worden verenigd en dat het tractement van de enz. jaar 1815 (4) 

8197 687-12 

06-07-1839 

Tol van der Dirk Cornelis van beroep Landbouwer  te Sexbierum met ter kennisgeving van zijn verlangen om met een Merrie 

Veulen van echt Vriesch ras door de Provincie te worden begiftigd enz. jaar 1839 (8 

8356 328/27-5               

03-04-1841 

Tol van der G. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 

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



benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden 

enz. jaar 1841 (8) 

8375 708-5_18a 

20-07-1841 

Tol van der J. te Welsrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert 

Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de 

maand juni enz. jaar 1841 (6) 

6047 379 

03-06-1819 

Tol van der Jan  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 

Tol van der Jan, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 

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

6082 453 

03-05-1822 

Tol van der Jan, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6026 652 

23-09-1817 

Tol van der Joh’s K. 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) 

6005 938 blz. 4v 

30-11-1815 

Tol van der Johannes Keympes 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) 

8176 320/15, 188 

25-03-1839 

Tol van der Meulen J. H. Engelsmansplaats Visiteur op een Klaringsvaartuig, jaar 1839 

8309  1095-20 

05-11-1840 

Tolgaarderswoning (een ontwerp van eene provisionele Tolgaarderswonin) aan de Grooten weg van Leeuwarden naar Harlingen 

met dossier jaar 1840 (10) 

5711 50 

28-04-1899 

Tolheffingen Een dossier met Berekeningen voor de Samenstelling der der Toltarieven, uitdieping vaarwaters, kanaalwerken,  

veenvaarten opbrengsten Tol en  kanaal opbrengsten alles per brug gespecificeerd ,Onderwerp: Stukken betreffende de invoering 
van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen 

dossier jaar 1899 (65) 

5711 41 
12-05-1895 

Tolheffingen een overzicht van alle provinciale Tolheffingen  van Bruggen en Sluizen met vermelding van de te betalen bedragen 
aan tol , 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 1895 (27) 

5711 41 

31-12-1900 

Tolheffingen een overzicht van alle provinciale Tolheffingen  van Bruggen en Sluizen met vermelding van de te betalen bedragen 

aan tol, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en 
betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen  jaar 1900 (27) 

3701 1-C, 3 

01-03-1839 

Tolhuis Johanna te Leeuwarden, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 

augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de 
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier 

(8) 

3701 22-C 

08-02-1839 

Tolhuis Johanna Willems, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 
1839 (8) 

3700 22-C 

04-02-1837 

Tolhuis Johanna Willems, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de 

etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 
jaar 1837 (10)) 

3700 22-B 

05-2-1836 

Tolhuis Johanna Willems, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of 
kinderen enz. jaar 1836 (5) 

3700 22-A 

05-02-1835 

Tolhuis Johanna, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

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

6865 1-C no. 53 
24-01-1825 

Tolhuis Pieter  , 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) 

3700 22-B 

05-2-1836 

Tolhuis Rutje Willems, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar 

de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen 
enz. jaar 1836 (5) 

3701 22-C 

08-02-1839 

Tolhuis Willem, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 
1839 (8) 

3700 22-C 

04-02-1837 

Tolhuis Willem, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de 

etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 

jaar 1837 (10) 

3700 22-A 

05-02-1835 

Tolhuis Willem, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

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

3700 22-B 

05-2-1836 

Tolhuis Willem, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 
jaar 1836 (5) 

3700 22-B 

05-2-1836 

Tolhuis Willem, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar de 

etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 
jaar 1836 (5) 

6082 504 

25-05-1822 

Tolhuis/hek---- Kollum,  onderwerp; het verpachten van de Vallaten en Tolhuizen  met  de Conditien van verpachting van de 

Vallaten en Tolhekken/Huizen waarbij elk apart genoemd wordt  (Jan Oom Vallaat, Kollumerverlaat,  Driezumer Tolhek,  
Woutenswouden Tolhek,  Kollumer Tolhuis,   Blauwverlaat en  Schuilenburgerverlaat.) jaar 1822 (10) 

8383 878/15 

06-09-1841 

Tolhuis----Leeuwarden , een  bestek en tekening van het te bouwen Tolhuis aan de Straatweg Leeuwarden Marssum  een mooie 

tekening van de woning en een platte grond van het terrein waarop ingetekend waar het tolhuis komt te staan  Genaamd Gabel 

1Jaar 1841 (9) 

8272 348/16,232 

08-04-2840 

Toll van der Regnerus Leeuwarden Schippersknecht, jaar 1840 



6671 54 deel 2,11 

22-01-1818 

Toll van H. Dr. te Edam Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een 

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

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

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

6671 54 blz. 15 

22-01-1818 

Toll van H. Dr. te Edam Predikant Classis van Edam wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de 

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

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

6648 66 blz. 7 

14-02-1816 

Toll van H. te Edam, 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) 

6397 670 

15-06-1815 

Toll van, Kapitein 5e  Batt: Land Militie N. N. hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor 

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

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

1815 (5) 

5997 307 
31-03-1815 

Tolleman Levi Nathan 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    96 

6070 424-29      25-

05-1821 

Tolma Dirk 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) 

6864 26-3-C 

07-01-1825 

Tolma Petrus Adrianus dienen de op Z.M.  Brik de Kemphaan als buitengewoon Luitenant 2e Classe , jaar 1825 (1) 

6087 975-17 
19-10-1822 

Tolma Symen Klases is vermeld op een staat  als ingezetenen van Sybrandahuis aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die  
belasting betalen enz.  voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19) 

6257 410-4 

28-04-1815 

Tolma Symon 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) 

6072 580 

17-07-1821 

Tolman P. W.  Hij krijgt een schadevergoeding voor zijn gestorven vee wegens ziekte overleden en  dat met huid en haar 

begraven is 182 stuks en dat het er drie minder waren enz. enz. jaar 1821 (3) 

6069 279-C 

09-04-1821 

Tolman Pieter Wiebes komt voor in een Missive van den Minister van Binnenlandsche zaken betreffende een mandaat en 

kwitantie enz. jaar 1821 (1) 

6071 454 

04-06-1821 

Tolman Pieter Wybes  onder Follega aan hem is slegts f. 75.- betaald voor 9 koeien en een paard die aan Miltvuur zijn gestorven 

hij wordt vermeld op een documet wat betreft de bezwaren van de Veehouders van Lemsterland ten aanzien van de Geringe 
restitutie aan hun verleend tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven Runderbeesten hebbende ik (Gouverneur) gemeend 

enz. enz. jaar 1821 (4) 

6070 397 
17-05-1821 

Tolman Pieter Wybes,  Knol Simen Jans,  Gaast van der Pieter Eiles, Dijkstra Bouwe Sybolts zij willen een schadeloosstelling 
voor de door ziekte gestorven koebeesten , zij menen het recht te hebben zig te beklagen maar enz. enz. komt verder in voor de 

plotseling overleden Kolk van der H. W.  in leven lid van de geneskundige  commissie enz. enz. jaar 1821 (1) 

6254 188-4 
23-02-1815 

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

6631  1114 

6e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Tolman Wybe  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) 

5985 194 

16-03-1814 

Tolmers ….?---- Donker Jan wordt benoemd tot Deurwaarder Executant in het Canton van Bolsward in plaats van Tolmers ….? 

Welke laatste meermalen gemankeerd heeft zijne post niet tegenstaande mijne aanmaningen naar enz. jaar 1814 (1) 

6624 201 
24-01-1814 

Tolsma  A. A. (Auke Aukes) gewezen Adjunct Maire van Leeuwarden wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van 
de Schout Wielinga Van Scheltinga E. E. der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1) 

6401 

 

859-1+4 

10-10-1815 

Tolsma  A. A.? staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent 

een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren 
voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 

9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15) 

8280 526-1, 4 

22-05-1840 

Tolsma  te Baard 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) 

6382 37 
28-03-1814 

Tolsma (Halsman) Klaas Sjoerds---- Wassenaar Jolle Jacobs een door hem getekende brief dat hij  gewoond hebbende te 
Harlingen en thans als soldaat dienende bij het 3e Bataillon Infanterie te Kampen dat hij niet alleen uit liefde voor zijn vaderland 

maar ook voor zijn moeder om enz. enz. als remplacant voor zekere Tolsma Jacob Klazes voor een somma van tweehonderd 

gulden enz. maar dat Tolsma Jacob Klazes ongelukkig is komen te verdrinken en dat desselfs vader Halsman (Tolsma) Klaas 
Sjoerds justineerd niets met dat contract te maken heeft  maar dat de vader wel enz. jaar 1814 (2) 

5665 23-12-1880  

akte  
66 t/m 71 

Tolsma ….? ---- Dijk van Sieds Jacob, Beurtschipper te Makkum,  Onderwerp:  o.a. handgeschreven brieven met zijn 

handtekening , een aankondiging van zijn Beurtdienst  met het Schip “Klein Makkum” in eigendom  van de weduwe Dijk van 
Jacob Siedses tussen Makkum op Franeker en Leeuwarden , wat ook in een advertentie  (2 stuks aanwezig in het dossier)   is 

aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage,   en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen 

en uitgelaten zijn ook vermeld en wel bij  Mulder J. te Franeker op het West bij het Veerhuis, te Leeuwarden op de Nieuwestad 
bij de Vrouwenpoort en Veerhuis Tolsma ….?    jaar 1880 (9) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

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

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

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



8210  958/2 211 

Bladz. 3>> 

17-09-1839 

Tolsma A. A. de weduwe te Marsum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden 

reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage 

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

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

27-08-1839 

Tolsma A. P. te Hijdaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene 

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

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

8280 517-11, 21 
lijst 2 

19-05-1840 

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

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

ca. 1000 namen (69) 

8280 517-11, 15 

19-05-1840 

Tolsma Anne de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der 

Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van 

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Holwerd Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) 
totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6276 1102-9 

18-12-1816 

Tolsma Arjen Doekeles,  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) 

6395 457 

13-05-1815 

Tolsma Arjen J. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding 

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

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

6856 10-A 
14-10-1824 

Tolsma Arjen Jeltes---- Jeltsma Pieter Jelles te Heeg en Tolsma Arjen Jeltes boer te Tzum benevens , Vries de Jan Kerstens  te 
Sneek zij verzoeken vrijstelling van betaling van de verhoging der successie rechten  der nalatenschap van  Jeltes Pietje gehuwd 

met Vries de Jan Kerstens jaar 1824 (2) 

6857 14-A 

26-10-1824 

Tolsma Arjen Jeltes------ Jetsma Pieter Jeltes te Heeg en Tolsma Arjen Jeltes  boer te Tzum en Vries de Jan Karstens te Sneek 

verzoeken vrijstelling van betaling van betaling van verhoging over een erfenis van Jeltes Pietje huisvrouw van Vries de Jan 
Karstens (een antwoord op hun Request) jaar 1824 (2) 

6019 81 blz.  

55 t/m 56 
05-02-1817 

Tolsma Aucke Auckes lid van het Gemeentebestuur van Menaldumadeel, 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Tolsma Auke A.  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 

Tolsma Auke A. te Menaldum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6385 139 
06-07-1814 

Tolsma Auke Aukes te Marssum 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) 

5673 

 

130 

18-12-1903 

Tolsma C. A. e Heeg Ondernemer eener Stoombootdienst tusschen Heeg, Sneek en Leeuwarden met de Stoomboot de 

“Eendracht V” hij verzoekt in een door hem geschreven en getekende brief om i.p.v. 8 k.m. per uur 10 k.m. per uur mag varen 

met het oog op zijn geringe diepgang (met een hele beschrijving van zijn boot) enz. jaar 1903 (6) 

5664 42-A 

17-09-1903 

Tolsma C. Heeg Kapitein,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 37, 15 

01-04-1910 

Tolsma C. Heeg Schip de Eendracht V,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

5673 

 

109,1-9, 20 

05-02-1900 

Tolsma C. te Stiens Eendracht V , 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 betreffende een niet aangekomen brief  jaar 1900 (12) jaar 1900 
(13) 

5664 3, 16 

20-04-1916 

Tolsma Corn’s. Heeg Schip de Eendracht V,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916 

5664 A.15 bijl 42 
27-04-1911 

Tolsma Corn’s. Heeg Schip de Eendracht V,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911 

5666  6 

00-00-1899 

Tolsma Cornelis geeft te kennen dat hij ingaande 21 juli eene geregelde dienst met de schroefstoomboot genaamd de “Eendracht” 

enz. enz. varen vanb Heeg op Sneek dit wordt vermeld in o.a.  een door hem getekende advertentie  met de afbeelding van een 

schip en vermelding vertrekdagen en tijden  en de tarieven enz. enz. jaar 1899  (4) 

5666 6 

27-07-1899 

Tolsma Cornelis Stiens Dienst van Heeg op Sneek met  het  Schip de Eendracht, Dossier met Advertenties en ander publicaties 

over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties, jaar 1899 

6424 584 

02-12-1817 

Tolsma D. J. 8 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat 

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

betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6060 480 
06-07-1820 

Tolsma 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 

Tolsma 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 424-30      25-
05-1821 

Tolsma 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) 



6060 480 

06-07-1820 

Tolsma Derk, 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) 

6418 255-B 

01-06-1817 

Tolsma Diondond S. 166 Witmarsum 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Tolsma Dirk  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6385 141 

06-07-1814 

Tolsma Dirk Johannes te Almenum 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Tolsma Dirk, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6034 398 

30-05-1818 

Tolsma Doeke Kl. 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) 

9187 1475 

05-10-1918 

Tolsma Doekele gehuwd met Meulen van der Catharina, 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) 

6070 424-30      25-
05-1821 

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

(3) Dossier met alle namen (15) 

9187 1114 
07-08-1918 

Tolsma Doekele, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5) 

6047 379 

03-06-1819 

Tolsma Doekle  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 

Tolsma Doekle 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) 

6047 379 

03-06-1819 

Tolsma Doekle Klazes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  

jaar 1819 (3) 

5984 93 

05-02-1814 

Tolsma Doekle Klazes, erfgezetene te Leeuwarden Een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verzoekt om de 

leverantie van levensmiddelen enz. jaar 1814 ( 

6060 480 

06-07-1820 

Tolsma Doekle, 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) 

6419 280 

30-06-1817 

Tolsma Dominicus Johannes ---- Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron Collot d’) Grietman van Barradeel ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie  dat Tolsma Dominicus Johannes wonende te Almenum 

en door hem aangegeven als geboren in 1794 maar dat bij nader inzien is gebleken dat hij in 1796 is geboren enz. jaar 1817 (1) 

6017 780 

28-12-1816 

Tolsma Dominicus, gevonden en opgevischte paalbalken enz. en ingeleverd, staat op een inventaris van gestrande of 

aangespoelde goederen in de gemeente Barradeel enz. jaar 1816 (5) 

6285 1247- 35 

18-12-1817 

Tolsma Ebele E. , 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) 

8308 2086-11 

01-11-1840 

Tolsma Eelke D. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van 

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

8220   1137/15 

06-11-1839 

Tolsma Eelko D. 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) 

6082 453 

03-05-1822 

Tolsma F. 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) 

6264 1149- 6 
21-11-1815 

Tolsma Fedde Hartmans 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) 

6285 1247- 65 
18-12-1817 

Tolsma Folkert R. , 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) 

6257 410-3 

28-04-1815 

Tolsma Foppe Jans  Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig 

gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh 
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) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6060 480 

06-07-1820 

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

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

6623 206 
31-10-1813 

Tolsma G. J. 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) 

6034 398 
30-05-1818 

Tolsma G. J. te Wommels hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-29      25-

05-1821 

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

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



6082 453 

03-05-1822 

Tolsma Gerben 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) 

9187 1475 
05-10-1918 

Tolsma Gerrit, 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) 

6257 410-4 

28-04-1815 

Tolsma Gosse 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 

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) 

6630  943 

01-08-1814 

Tolsma Gosse Ades---- Wassenaar Leendert de weduwe 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) 

6626 548 
22-04-1814 

Tolsma Gosse Aedes, Hellinga Hendrik Pijters, Kingma Marten alle ingezetenen van Birdaard schrijven een brief aan de Heeren 
Commissarissen Generaal van Vriesland dat de ingezetenen van Birdaard zijn overeengekomen om de kerk te vergroten maar nu 

weigeren sommige ingezetenen te betalen enz. jaar 1814 (1) 

6281 476-16 

10-04-1817    

Tolsma H. A. Hij is mede ondertekenaar als lid der Gemeente raad van Menaldumadeel van het document  de Rekening van 

Verantwoording inkomsten en uitgaven van Menaldumadeel over de jare 1811 enz. jaar (1) dossier (16) 

5666 4, 16 

00-00-1882 

Tolsma H.---- Berg Roelof Harm te Berlikum Stoombootdienst Berlikum naar Leeuwarden een wijziging in de dienstregeling, 

tevens een krantenadvertentie aanwezig met de aankondiging enz., Hoofdkantoor te  Leeuwarden bij Tolsma H. , Groot 

Schavernek en te Berlikum bij de Haan de S. A. bij het Tichelwerk enz. jaar 1882 (9) 

5666 4 
30-03-1882 

Tolsma H. Groot Schavernek te Leeuwarden Hoofdkantoor Stoomboot Berlikum, Dossier met Advertenties en ander publicaties 
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties, jaar 1882 

6285 1247- 10 

18-12-1817 

Tolsma Harmen, 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) 

6276 1102-18 

18-12-1816 

Tolsma Hend’k D., 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) 

8280  517-11, 27 

19-05-1840 

Tolsma Hendrik wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren 

Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden 
met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement 

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

9187 1787-A 

05-12-1918 

Tolsma Hieltje, 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) 

8375 708-5_25c 

20-07-1841 

Tolsma J. A. te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 

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

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

8285 615-2, 25,1 

19-06-1840 

Tolsma J. A. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

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

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Tolsma J. A. 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, 25 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Tolsma J. D. te Beetgum 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) 

8280 526-1, 11 

22-05-1840 

Tolsma J. D. 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) 

8211 988-3, 11 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Tolsma J. D. te Wanswerd, 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) 

6390 38 

20-09-1814 

Tolsma J. J. zijn eigen Gesette merk X 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) 

8211 988-3, 5 

Bladzijde 4 

26-09-1839 

Tolsma J. 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 

00-00-1841 

Tolsma J. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is 

genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger 

van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die 
geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8) 



6418 248-A  

 12e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Tolsma Jacob Klases te Witmarsum 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 

Tolsma Jakob Klaas 286 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) 

6276 1102-18 

18-12-1816 

Tolsma Jan B., 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) 

6632  1308 

19-10-1814 

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) 

6631 1202 

25-09-1814 

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).  

6385 136 

06-07-1814 

Tolsma Jan Rinderts te Rinsumageest 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) 

6257 410-3 
28-04-1815 

Tolsma Jan Rinderts 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) 

8204 829/20, 264 
Blz. 3 

14-08-1839 

Tolsma Jitze Johannes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Flankeur 
Bataillon der 8e afd. Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend op 15 Juli dezes , jaar 1839 (5) dossier (13) 

6015 661 
31-10-1816 

Tolsma Joh. D.---- Kroeft Gerrijy Sijnes te Almenum dewelke aan Tolsma Joh. D. heeft verkogt enz.enz.  Een rekwest omdat zijn 
aanslag voor een ander is bestemd wegens enz. enz. jaar 1816 (3) 

6381 194 

26-03-1814 

Tolsma Johannes Sikkes te Birdaard voor f. -10-  Hij staat op een lijst van personen die in gebreke gebleven zijn om hun 

verschuldigde Quota’s te voldoen voor de Nationale Garde in de Gemeente Rinsumageest enz voor het gevraagd zijnde Paard 

enz. Jaar 1814 (2) 

6271 602 -4 

18-06-1816 

Tolsma K. B.  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) 

6276 1102-19 

18-12-1816 

Tolsma Klaas Joh’s, 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) 

6424 609 

10-12-1817 

Tolsma Klaas Oenes 17 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 

Tolsma Klaas Oenes 401  Berlikum 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) 

6830 18-A blz. 43 

21-01-1824 

Tolsma Klaas Sjoerds 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) 

5664 29, 19 
16-04-1903 

Tolsma Kornelis (Cornelis) Heeg Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903 

5664 3, 10 

20-04-1916 

Tolsma Kornelis te Heeg met het Schip de Eendracht IV,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916 

5664 162, 42 
27-02-1917 

Tolsma Kornelis te Heeg met het Schip de Eendracht V,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917 

5664 2 

10-05-1900 

Tolsma Kornelis te Heeg met het Schip de Eendracht V,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900 

5664 27, 13 
16-04-1914 

Tolsma Kornelis te Heeg met het Schip de Eendracht V,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914 

5664 274-a, 42 

28-02-1918 

Tolsma Kornelis te Heeg met het Schip de Eendracht V,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918 

5664 34 
17-04-1913 

Tolsma Kornelis te Heeg met het Schip de Eendracht V,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913 

5664 A.20 bijl 42 

25-04-1912 

Tolsma Kornelis te Heeg met het Schip de Eendracht V,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912 



5665 03-12-1880  

akte  44 

Tolsma L. te  Oosterlittens, ---- Werf van der IJ. W. Beurtschipper en Gezagvoerder te Franeker Onderwerp:  een aankondiging 

van zijn Beurtdienst  met zijn schip van Franeker naar Sneek  , wat ook in een advertentie  (3 stuks aanwezig in het dossier)   is 

aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen 

en uitgelaten zijn ook vermeld en wel bij Veen v.d. J. J. te Franeker, Wenselaar P. te Welsrijp, Jong de P. te Winsum, Tolsma L. 
te  Oosterlittens, Mulder de weduwe te Rien, Werf v.d. E. te Tirns en Hanja P. te Sneek  jaar 1880 (8) 

6092 249 

24-03-1823 

Tolsma Lieuwe Pieters, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet  8 kolommen o.a. beroep,  

veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz. 
jaar 1823 (5) dossier (9) 

6840 36-A  

blz. 14 

22-04-1824 

Tolsma M. T. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der 

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

kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

8285 615-2, 18 

19-06-1840 

Tolsma P. 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 949/6-5 

00-00-1841 

Tolsma P. 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 26/1-C, 49 

07-01-1825 

Tolsma Pieter Baukes te Barradeel 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten 

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

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Tolsma Pieter Baukes te Barradeel 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) 

6626 487  blz. 2  
07-04-1814 

Tolsma Pieter Dirks 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 huisnumL.mer en te betalen bedrag der belastingen 

enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

6276 1102-9 
18-12-1816 

Tolsma Pieter L.,  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) 

6626 487  blz. 12 
07-04-1814 

Tolsma Pieter Lukas 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) 

6636  152 
13-02-1815 

Tolsma Reindert Jans---- Bierma H. J.  Schout van de Gemeente  Holwert ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende  dat door het versterven van Heeringa Pieter Gosses en het benoemen van Kleffens van Nicolaas tot 

onderschout en het vertrek van Tolsma Reindert Jans naar Hallum en het bedanken van Idsardij Ids  en daar Heeringa Dirk 

Gosses ongeveer een jaar de vergaderingen niet heeft bijgewoond en een man is van zeer slecht levensgedrag en altijd 

beschonken  enz. jaar 1815 (1) 

6078 95-32 

25-01-1822 

Tolsma Rienk Folkerts te Siegerswoude ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Ureterp  enz. enz. jaar 1822 (4) 

6100  1215-29 
29-11-1823 

Tolsma Rienk Folkerts te Siegerswoude , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Ureterp  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. 29    

23-12-1822 

Tolsma Rienk Folkerts te Siegerswoude 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) 

6276 1102-8 
18-12-1816 

Tolsma Rind’t J.,  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) 

6383 76                  

23-04-1814 

Tolsma Rintje F. te Wijnaldum, 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 

Tolsma Rinze Tiallings wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente 
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der 

belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

8375 708-5_25c 
20-07-1841 

Tolsma S. A. te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en 
Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de 

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

8211 988-3, 25 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Tolsma S. A. 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) 

8211 988-3, 25 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Tolsma S. A. 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) 

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Tolsma S. A. 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) 

8214  1027/16+26 

bl. 2 nr. 442 
07-10-1839 

Tolsma S. A. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe 

Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (7) 



6630  943 

01-08-1814 

Tolsma Sikke Johannes 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) 

9465 Deel 2, 76 

31-10-1866 

Tolsma Sjoerd Aukes te Berlikum, Beurt en Veerdienst van Berlikum 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)  (vergunning reeds op 11-03-1740) 

9187 1475 
05-10-1918 

Tolsma Sjoerd in leven gehuwd met Herrema Meins, 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) 

6830 18-A blz. 42 
21-01-1824 

Tolsma Sjoerd Kl.? 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) 

9183 1198 

05-08-1916 

Tolsma Sjoerd, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

9183 1198 

05-08-1916 

Tolsma Sjoerd, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6070 424-29      25-

05-1821 

Tolsma 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) 

8280 517-11, 21 
lijst 2 

19-05-1840 

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

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

ca. 1000 namen (69) 

8280  517-11, 28 

19-05-1840 

Tolsma Tiede de weduwe te Huins wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de 

Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele 

Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle 
Dronrijp jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6282 737-22 

07-07-1817 

Tolsma Tiede F., Boer te Huins met (17gezinshoofden) 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) 

9181 1751 

06-10-1915 

Tolsma Tiede,  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) 

8386 949/6-4 
00-00-1841 

Tolsma W. , wonende in de  Gemeente Baarderadeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is 
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger 

van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die 

geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5) 

8280 526-1, 4 

22-05-1840 

Tolsma W. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 5-v 
17-07-1839 

Tolsma W. F. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

6390 38 

20-09-1814 

Tolsma W. Feikes 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) 

8375 708-5_18 
20-07-1841 

Tolsma W. P. 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) 

8211 988-3, 18 
Bladzijde 1 

26-09-1839 

Tolsma W. P. 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) 

8386 949/18 
20-09-1841 

Tolsma W. P. 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) 

8386 949/18 

20-09-1841 

Tolsma W. P. 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) 

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Tolsma W. te Baard staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Baarderadeel 

Tolsma W. te Baard 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) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Tolsma W. te Baard 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 

Tolsma W. te Baard 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 4 

26-09-1839 

Tolsma W. te Baard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar 

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

8285 615-2, 4-1 

19-06-1840 

Tolsma W. te Baard wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel 

als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 
kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

8285 615-2, 4-2 

19-06-1840 

Tolsma W. te Baard wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel 

als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 
kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

8285 615-2, 4-2 

19-06-1840 

Tolsma W. te Baard wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel 

als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal 
kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 24-v 

17-07-1839 

Tolsma W.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) 

6393 134 

28-02-1815 

Tolsma Waling Jacobs  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 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 8-v 
17-07-1839 

Tolsma Widmer 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) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 33-v 
17-07-1839 

Tolsma Wijtze F. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

6395 487-F 

16-05-1815 

Tolsma Wopke Rinderts---- Boer de M. G. (Mevius Gerrit) President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende zijn requeste van betaling voor geleverd paard door Tolsma Wopke Rinderts  enz.  tevens 

ondertekend Tolsma Wopke Rinderts een brief aan de Gouverneur van Vriesland  jaar 1815 (4) 

6261 900-3 

04-09-1815 

Tolsma Wybe 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) 

6840 36-A  
blz. 50              

22-04-1824 

Tolsma Wytze F. Kastelein van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op 
een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen 

over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, 

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

6070 418 en 419 

23-05-1821 

Tolsma Wytze Feykes ---- Jong de Klaas Tjipkes Veehouder te Baard een aantal van 22 vol en gelde schapen gehad hebbende 

waaronder hij ene besmettelijke schurft ontdekt heeft  zo mijn buurman mij genoodzaakt heeft enza. enz. heeft hij de schapen 

geleverd aan de slagers Tolsma Wytze Feykes en Roodenhuis Pier Jans  beide te Baard  voor de somma van   80 nederlandsche 
guldens maar dat de schapen bij leven waard zijn 230 guldens enin een handgeschreven  brief met zijn handtekeninf verzoekt hij 

nu een schadevergoeding enz. enz.  ook aanwezig een handgeschreven  verklaring van de beide slagers met hun handtekening  en 

een document van de Grietman van Baarderadeel Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) dat hij een billijke aanspraak kan maken op 
vergoeding enz. jaar 1821 (4) 

6282 737-21 

07-07-1817 

Tolsma Wytze, Herbergier te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de 

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

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

6382 37 

28-03-1814 

Tolsma(n) Jacob Klazes---- Wassenaar Jolle Jacobs een door hem getekende brief dat hij  gewoond hebbende te Harlingen en 

thans als soldaat dienende bij het 3e Bataillon Infanterie te Kampen dat hij niet alleen uit liefde voor zijn vaderland maar ook voor 
zijn moeder om enz. enz. als remplacant voor zekere Tolsma Jacob Klazes voor een somma van tweehonderd gulden enz. maar 

dat Tolsma Jacob Klazes ongelukkig is komen te verdrinken en dat desselfs vader Halsman (Tolsma) Klaas Sjoerds justineerd 

niets met dat contract te maken heeft  maar dat de vader wel enz. jaar 1814 (2) 

9191 1487 

06-12-1920 

Tolstra J. Zaandam Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5) 

9191 1547 

21-12-1920 

Tolstra Johannes Zaandam Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920 (3) 

5711 50 

28-04-1899 

Toltarieven Een dossier met Berekeningen voor de Samenstelling der der Toltarieven, uitdieping vaarwaters, kanaalwerken,  

veenvaarten opbrengsten Tol en  kanaal opbrengsten alles per brug gespecificeerd. Onderwerp: Stukken betreffende de invoering 

van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen 
dossier (65) 

6258 627-6 

21-06-1815 

Toma T. 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) 

6840 36-A  

blz. 36 
22-04-1824 

Tomas Brechtje  zonder beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag 

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

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

6631  1114 
12e blz. van 

kolommen 

15-09-1814 

Tomas Fokke wegens leverantie van doodgraven 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) 

6257 410-15 
28-04-1815 

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



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

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

6245 399-44 

10-05-1814 

Tomas Jacob, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude 

jaar 1812 (3) 

6277 77-c-4 
21-01-1817 

Tomas Tjeerd 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) 

6252 1186-7 
29-11-1814 

Tomas Tjeerd, 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 

Tomasspar Pieter,  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) 

8356 328/27-4               

03-04-1841 

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

grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden 
benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden 

enz. jaar 1841 (8) 

6058 347 en 374 
13-05-1820 

Tombelle ….?---- Hennequin , Kolonel Directeur der enz.  hij heeft  een rapport gemaakt wegens het ontdekte Frauduleuse 
handelswijze in werken  wegens het maken van enz. enz. te Nieuwpoort aangenomen  door een zekeren  aannemer Jongh  de H. 

te Sliedrecht wonende ,  en dat zijn mede aannemers en borgen Wetering van de A. en Jager de K.  enz. enz. en de Pikeur 

Tombelle Burgelijke Provoost te Nieuwpoort enz. enz. jaar 1820 (4) 

6258 630-15,  
17, 20 

17-04-1815 

Tomee L. F..---- Campen F. of P. als opvolgend Kerkvoogd is hem de administratie overhandigd en goedgekeurd en getekend (in 
Copie) door  Tiboel D., Odolphi F.,  Hoekema P.,  Dijk van K,  Zee van der J.,  Coeverden van E.,  Velde v.d. J.,  Campen Petrus,  

en komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de 

kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het 
Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel 

sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is 

betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (5) dossier  (45) 

6277 30-7 

09-01-1817 

Tomee Wei Lolke 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) 

8214  1024/19-a 
07-10-1839 

Tomp Tjerk Jansen wordt vermeld in een document met 6 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van 
stortingen voor de Nationale Militie van den 14 september 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar 1839 (5) 

8195 661/16, 254 

28-06-1839 

Tompson Th. Rotterdam/Friesl. Schip de Thomas & Margareth, jaar 1839 

6057 308, 311, 312 
26-04-1820 

Tondel Jan Roelofs----Tuntelder Jan Roelofs ook wel Tondel---- Laag van der Driewes K. en Nagtegaal Jan B. & Co. schrijven 
en ondertekenen een brief dat op den 23e dezer maand April is komen te stranden op het Eijland Ameland de schipper Tuntelder 

Jan Roelofs met zijn Tjalkschip de Twee Gebroeders beladen met Koolzaad, ook een brief ondertekend door Tuntelder Jan 

Roelofs enz., Jaar 1820 (4) 

5993 905-b 

11-11-1814 

Toneelsocieteit---- Overveld S. J., advocaat te Leeuwarden. Onderwerp een request door hem ondertekend voor de directie der 

Toneelsocieteit voor een patent jaar 1814 (3) 

3701 19-C 
05-03-1839 

Tonessen Huitj Feddes x Zwart Hitte Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending 
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid   met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (8) 

6417 177 

26-04-1817 

Tonge Jan 9 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) 

8386 933/9 
21-09-1841 

Tonger Jans Flaske---- Jonkers Hendrik Jans milicien bij de Rijdende Artillerie, betreft een plaatsvervanger Tonger Jans Flaske 
jaar 1841 (3) 

9126 680 

07-04-1879 

Tongeren van K. te Heerenveen------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele 

Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde leeftijd enz. 

enz., jaar 1879 (4) 

3574 13 

21-07-1865 

Tongeren van Karel te Heerenveen staat vermeld in een document Openbare Aanbesteding met bestek en voorwaarden  wegens 

het plaatsen van bakens aan het Westeinde van het Bergumerdam Gem. Tietjerksteradeel met het bedarg van inschrijving enz.  

jaar 1865 (9) 

9180 420 

05-03-1915 

Tonino (Fonino?) Hubertus Johannes Josephus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van 

bestemming jaar1915 (3) 

6423 541B 
16-10-1817 

Tonio ….? Kapitein op het Schip (naam niet genoemd) 8 is het volgnummer waaronder hij vermeld staat in een door Rodenhuis 
Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur 

van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den 

dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4) 

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

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

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

6854 16-A 
25-09-1824 

Tonjes Johan F. F. Kleermaker te Leeuwarden ,een aangeboden transactie teneinde te voorkomen de gevolgen van een bekeuring, 
wegens het niet aangeven van zijn knechten jaar 1824 (2) 

8369 593/23 

18-06-1841 

Tonjes Lubbert komende van Oostvriesland:  Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij  te Marssum 

onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4) 

6034 397 
30-05-1818 

Tonkes Eppe Edies---- Ruygh C.  schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven Narva 
Balken op den Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R.  volgens hierover 

gelegde documneten namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) gevoerd door de Kapitein 

Engels Aldert Jan  welke den 18e der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz. ook aanwezig een notarisakte van de 



Notaris Beets Simon Theodorus met de navolgende getuigen Haas de Tijs en Zunderdorp Cornelis  voor den zelfde firma Haas en 

Zunderdorp wonende beide heren aan het Schild binnen de gemeente van Texel in quqliteit bij een notarisakte bij notaris Meyes 

Reinier en zijn ambtgenoot te Amsterdam waarin genoemd wordt Lammerts Anne Sytses van beroep Koopman wonende binnen 

de stad Amsterdam in qualiteit en gemagtigde van de heeren Nap Harm Harms wonende te Groningen en Post Eisse Schout der 
Gemeente Winschoten en Tonkes Eppe Edies Schout der Gemeente Zuidbroek aldus procuratie bij de notaris Sitter de Rudolf 

residerende te Winschotenwaarin magtig gemaakt is de heer Ruygh C.  voornoemd in tegenwoordigheid van Grooff Reijer van 

beroep Koopman en Disper Mees van beroep Sjouwerman verder genoemd openbaar notaris te Winschoten Sitter de R. en 
Wessemann Friedrich Heinrich en Larche Klaas Pieter beide wonendete Winschoten verder Dorper S. Notaris te Amsterdam, 

Bommel van B. vanwege de Regtbank en Helder J. Ck. Griffier jaar 1818 (13) 

6680 418 blz. 7 
07-10-1818  

Tonnelier F. te Doornik Med. en Chir. 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) 

6424 584 

02-12-1817 

Tonnema J. 21 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3  hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 

opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a 

Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

8285 625-2 

22-06-1840 

Tonnema Pieter Hendriks te Dokkum staat vermeld op een document Memorialen wordt een verzoek ingediend van voorlopige 

vernietiging van nhet Memoriaal 18 boeten en Justitiekosten enz. jaar 1840 (2) 

6417 190 

09-05-1817 

Tonningen van Rost---- Lubberts Haske wonende te Oldeberkoop en gewezen Fuselier bij de 5e Comp enz.  heeft verzogt in echte 

te worden opgenomen, alhoewel hij aan ons desselfs bekomen paspoort getekend te Maastricht de 6e april 1816 ondertekend door 

de Luitenant Collonel Tonningen van Rost  enz. dit document is door de Grietman van Ooststellingwerf de heer Willinge J. A. 

(Jan Albert) ondertekend  aan de Gouverneur van Vriesland   enz. jaar 1817 (2) 

6287 206+A/1 
19-02-1818 

 

Toom van der ….? , Sergeant en Commandant van het Detachement van het depot van het Batt. Nationale Militie no. 1. Een 
ontvangstbewijs dat hij heeft betaald twee gulden vijftig cents voor huisvesting en voeding van vijf manschappen in  de gemeente 

Achtkarspelen enz. jaar 1818  (4) 

6378 9 en 14 
03-12-1813 

Toom van der Willem Jan,  Gendarme,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben 
aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5) 

9182 285/22 

07-02-1916 

Toonstra Marten Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

9725 Deel 2 
28-02-1883 

Toor van  C. Harlingen Kapitein op de Aurora 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 1883 (2) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Ameland 

Tooren J. G. 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) 

6046 357 

24-05-1819 

Toorenburgh van H. B.---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de 

maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van 

Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en 

Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris 
Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van 

Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider 

en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & 
zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor 

zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., 

Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , 
Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor 

zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees 

& Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van 
Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, 

Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen 

Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd 
ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst 

waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. 

H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de 
Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., 

Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21) 

5990 667 
26-08-1814 

Toorn Jan Jans,  hij is een der ondertekenaars als lid van de Raad van de Gemeente Schiermonnikoog houdende een aanslag van 
f. 550.= verhoging van f. 100.= en een voor de kosten van het equepement der Landmilitie in dit departement enz. jaar 1814  (4) 

6251 1128 

12-11-1814 

Toorn Jan Jans. Zijn handtekening staat op een stuk wat hij mede tekent  als  lid van de raad der gemeente  Schiermonnikoog enz. 

jaar 1814 (1) 

5666 1 
18-02-1904 

Toorn v.d. J. Wormerveer Aangifte voor vrachten Stad Franeker III, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst 
en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties, jaar 1904 

8377 766/8 

05-08-1841 

Toorn van Jan, vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de 

overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, 
plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2) 

6242 93 

20-01-1814 

Toorn Y Jansz., ---- Schiermonnikoog een Missive van de Raad van enz.  met  de Handtekeningen van  Toorn Y Jansz., Melonia? 

Ate T., Borst Teunis T., Kruizinga  Marten S., Feninga Ruurd Melles, Dijkstra Barteld R., Mastdorp Jacob E?,  Hoeksma Jan E., 

Zeilenga Ede A..,  jaar 1814  (1) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Toornsma Dirk Eeltjes 553 Metslawier 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) 

8384 899/4 Toornstra Eke en Geurtse A., bericht uit Dokkum dat zij niets op het huwelijk tegenhebben jaar 1841 (1) 



11-09-1841 

8361 424-17 

01-05-1841 

Toornstra Jacob staat vermeld op de Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats van de voorgevallen 

veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve 

onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot de Nationale Militie enz. en door 
welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (6) 

9134 658 en 733 

02-05-1883 

Toornstra Pieter---- Bakkers K. S. en Barneveld J. L. en Hazelhoff D.  zij hebben in een handgeschreven brief met hun 

handtekeningen  ontslag genomen van het college van zetters te Dokkum wegens vertrek naar elders  voor hen in de plaats 

worden voorgesteld  Vollmer Gerhardus Henricus, Boersma Jacob Hzn. En Toornstra Pieter allen te Dokkum, de laatste drie 
worden benoemd op 16 Mei. en  zij hebben in een handgeschreven brieven met hun handtekening  de benoeming aanvaard .   jaar 

1883 (9) 

9182 285/9 
07-02-1916 

Toornstra Sybren Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

6845 5-A 

16-06-1824 

Top  H-----Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te  Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens memorie 

van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper te Grouw, 
Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum,  Riemersma J. S. te Jorwerd, 

Riemersma J. S. te Britswerd,  Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A.  te Oosterlittens, Wytsma G. A. 

huisvrouw van Top  H. te Irnsum, Wytsma  J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3) 

9725 Deel 2 
09-10-1878 

Top /Tap? 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) 

9725 Deel 2 
30-03-1883 

Top ….? Ameland Kapitein op de Johannes 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 1883 (2) 

6838 7-A bijlage 2 

Vrouwen 
Huis Justitie 

26-03-1824 

Top Geeske A., 31 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar 
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 

gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 1 
Vrouwen 

Crimineel 

26-03-1824 

Top Geeske R., 243 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) 

8223 1199/11 

254 

23-11-1839 

Top H .J. Friesland Kapitein op de Ikina Wilmina, jaar 1839 

5673 

 

65 

30-07-1903 

Top H. B. te Groningen, een verleende vergunning (Oranje) om met  het schip de “Groningen“  gebruik te mogen maken van de 

Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van 

het schip en de reglementen enz. jaar 1903 (1) 

8173 263/11, 286 
09-03-1839 

Top H. J. Kapitein op de Ikina Willemina, jaar 1839 

6841 4-A 

06-05-1824 

Top Hendrik Gerbens Timmerman te Eernsum, voogd over zijn minderjarige vrouw Wytsma Grietje Annes   ,Onderwerp: 

erfgename van Douwes Sieuke te Lutkewierum en verzoek om vrijstelling van boete enz. jaar 1824 (1) 

6842 6-A 
13-05-1824 

Top Hendrik Gerbens,----Wytsma Grietje Annes huisvrouw van Top Hendrik Gerbens, Timmerman van beroep mede erfgenaam 
voor 1/16 gedeelte van Douwes Sieuke, Memorie van aangifte  jaar 1824 (1) 

8262 135/10, 105 

07-02-1840 

Top Hendrik J. Harlingen Kapiteinop de Ikina Willemina, jaar 1840 

8159 55/8, 286 
15-01-1839 

Top Hendrik Jans Harlingen Kapitein op de Ikina Wilmina, jaar 1839 

6271 586-2 

01-07-1816 

Top Hortze Tjallings 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) 

6284 1099 blz. 2   

31-10-1817 

Top Hotze Tjallings , 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) 

6284 1099, 2 

31-10-1817 

Top Hotze Tjallings Balk Schipper, 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) 

6632  

 
  

1316 lijst 1_L. 

22-10-1814 

Top Jelle J.  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 1_L. 
22-10-1814 

Top Jentje J. 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) 

6252 1193-29 

29-11-1814 

Top Lieuwe Romkes zijn rekening wordt betaald wegens Aardewerk (Graafwerk)  enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende 

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

3576 61-a 
14-10-1828  

Top O. H. van beroep Schipper is één van de 19 ondertekenaars----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar 
Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz. 

inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als beurtschipper voor  ondergetekenden  (19 handtekeningen)  



bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman  in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart door het onstuimige 

weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28) 

6632  

 
  

1316 lijst 1_L. 

22-10-1814 

Top Sijbren J. 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) 

5673 
 

42 
15-05-1901 

Top W. B. te Groningen, een verleende vergunning (Rose) voor het schip de “Orion“tot het  Sleepen in Friesland waarin vermeld 
de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1901 (1) 

3622 A-10-2 

regist. 9170 
15-03-1873 

Top Willem Hendriks, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 

ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 2 
regist. 9170 

15-03-1873 

Top Willem Hendriks, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-9  
blz. 1 

24-03-1868 

Top Willem Hendriks, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-9  

blz. 4 

24-03-1868 

Top Willem Hendriks, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen 

ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9) 

3622 A-10, 1 

regist. 9168 

22-02-1873 

Top Willem Hendriks, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 

gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

3622 A-10-1 

regist. 9168 
22-02-1873 

Top Willem Hendriks, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten 

Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de 
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en 

Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9) 

5672 31 

00-00-1891 

Top. W. B.. te Groningen Boekhouder van de Sleepboot “Oron”staat vermeld  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) 

5672 45 

18-06-1891 

Top. W. B.. te Groningen met de Sleepboot “Oron”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) 

9183 1198 

05-08-1916 

Topellouske Sara Menscher, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 

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

8224 1229-1 
02-12-1839 

Tophuizen J. C.  (Johan Christoffel) heeft tot zijn opzending te Leeuwarden gewoond in de Bakkerhoek bij het oude hoofd ten 
huize van Dronrijp Grietje enz. 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) 

8375 716-3_2d 
22-07-1841 

Tophuizen Joh’s Christoffel Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten 
van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een 

ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7) 

8308 1066-22 
28-10-1840 

Tophuizen Johan Christop dat hij bij de Mobiele Schutterij  sedert 1835 als plaatsvervanger heeft gediend voor Turksma Levy 
Mozes, dat hij wel is waar in zodanige omstamndigheden enz. jaar 1840 (3) 

8350 171-6 

19-02-1841 

Tophuizen Johannes Christoffel 18-04-1795 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) 

8375 716-3_3D 

22-07-184 1 

Tophuizen Johannes Christoffel, Heerenveen 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) 

7977 158-6, 22 
14-02-1837 

Topma Anne Hendriks, 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) 

8211 988-3, 25 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Toppenhuizen V. te Marssum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

8386 949/25 

20-09-1841 

Toppenhuizen van 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) 

8201 785/9 Blz.  

2  midden 

07-05-1839 

Topper J. C. Kapitein is met zijn schip de Paramaribo vanuit Texel op 5 Mei vertrokken naar Suriname 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) 



6840 36-A  

blz. 35 

22-04-1824 

Topsma Geert K.  Vischer 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) 

8204 829/20, 264 

Blz. 4 

14-08-1839 

Topstra Elze Lieuwes 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) 

6632 1279 
13-10-1814 

Topstra Roel Romkes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe 
Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat 

betaald moet worden, Jaar 1814 (3) 

5675 60 en 74 
07-03-1918 

Tor?? D. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun 
schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken 

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

6850 28-A  
06-08-1824 

Toren  Jan G. Winkelier te Ameland, o.a.  een handgeschreven brief met zijn handtekening , onderwerp;  betreft een te vorderen 
bedrag van de Commies te Buitenpost Schotanus Jz jaar 1824 (6) 

6864 39-A 

13-01-1825 

Toren Jan G.  Winkelier te Nes op Ameland een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake verboden 

nederlage van 207 stuks konijnenvellen van elders ingevoerd , enz.hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.    jaar 

1825 (2) 

6855 24-A 

29-09-1824 

Toren Jan G. Winkelier op Ameland hij verzoekt om een gedeeltelijke inhouding op het tractement van de commies Schotanus E. 

te Buitenpost wegens een schuld van 45 gulden enz. jaar  1824 (3) 

5666  16 

00-00-1903 

Toren Sijbrand Colmer Klaas en Toren Sijbrand, Postschippers wonende te Nes op Ameland delen mede dat met hun motorboot 

waarin plaats is voor 100 personen een dienst tussen Nes (Ameland) en Holwerd wordt geopend per 18 November 1903 enz. met 
vermelding in de advertentie van de Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1903 (5) 

5666 6 

26-11-1903 

Toren Sybrand Nes op Ameland Postschip, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en 

tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties, jaar 1903 (5) 

5664 34-A 
19-09-1903 

Toren Sybrand Nes op Ameland Postschipper,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

3700 41-A 

04-02-1835 

Toren van der Pieter Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (4) 

9725 Deel 2  
Blz. 9 

00-00-1877 

Torenbeek Cornelis naar Engeland, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt 
voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de 

Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2) 

8199 730-22 
18-07-1839 

Torenbeek Geert Ruurds Loteling van de ligting 1838 uit de Grietenij Achtkarspelen alsnog 1 jaar verlof in zijn enz. jaar 1839 (5) 

9134 1081-15 

19-04-1883 

Torenbeek Jacob Timmerman te Harlingen ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting, jaar 1883 (3) 

9191 1345 
29-10-1920 

Torenbeek L.,  Zijlstra A. L. en Nieuwenhuijs P. A. een aanvraag vergunning voor het maken van drie  uitwegen van hun perceel 
aan de enz. enz. te Harlingen en een door hem geschreven brief door hen allen ondertekend, ook een getekende kaart met de 

situatie, jaar 1920 (6) 

8350 184-11, 9 
19-02-1841 

Torenbeek Lubbert Jacobs 113 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van 
hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten 

gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot 

stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Torenbeek Paulus Foppes te Harlingen 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) 

8375 708-5_26c 
20-07-1841 

Torenmans J. te Morra 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) 

8386 949/26 
20-09-1841 

Torenmans L.  te Morre, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 

1841 (3) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Oostdonge- 

          radeel 

Torenmans L. te Morra 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) 

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

Torenmans L. te Morra 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) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Torenmans P. te Morra 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) 

8211 988-3, 26 
Bladzijde 5 

26-09-1839 

Torenmans P. te Morra wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de 
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van 

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

8280 526-1, 26 

4, 5 

22-05-1840 

Torenmans P. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; 

Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze 

Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid 
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 5 

Torenmans R. te Morra 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 



26-09-1839 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 

Torensma Dirk Eeltjes 31 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) 

8285 625-2 

22-06-1840 

Torenstra Klaas staat vermeld op een document Memorialen wordt een verzoek ingediend van voorlopige vernietiging van nhet 

Memoriaal 18 boeten en Justitiekosten enz. jaar 1840 (2) 

8351 203/9  

189-111 

Torm (of Form)van der Hessel Aukes handgeschreven sollicitatie brief  van hem met zijn handtekening, jaar 1841 (1)  

8096 626/20 

43/455 
28-06-1838 

Torm Sjoerd Ritskes Harlingen Koksmaat op de Nederlanden, jaar 1837 

6387 118 

22-08-1814 

Tormijn of Formijn,     .---- Schoenmakers: een document van de Luitenant Colonel Commanderende het 3e Bat. Inf. der 

Landmilitie te Kampen Pabst v. ?. L. waarin vermeld dat de slegte schoenen geleverd zijn en de leverancier der schoenen beroept 
zig enz. enz. de Kapiteins van voornoemd Bat. Schrijven hierover o.a. dat den soldaat of barrevoets of wel met klompen op den 

marsch van Kampen naar Ossendrecht enz. enz. dan volgen een 10tal niet erg duidelijke handtekeningen Cooy ….? Ameling? G. 

, Arensma ….? Vogel B.? , Muller ….? Tormijn of Formijn , Herckenrath ….?, Schönstadt ….?, Hoff of Haff v. den B?   jaar 
1814 (2) 

8375 708-3_4 

20-07-1841 

Torpstra Abele Andries,  Winkelier te Kollum, een proces verbaal wegens Frauduleuze Slachting van een nuchter Kalf jaar 1841 

(7) 

8375 708-2_2 
20-07-1841 

Torpstra Abele Andries,  Winkelier te Kollum, een Transactie ter voorkoming van vervolging enz. met een aantal kolommen met 
informatie jaar 1841 (3) 

6281 583- 41 

05-06-1817 

Torpstra Lieuwe Romkes, Arbeider, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en 

Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en 
vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9) 

5993 958-A 

26-11-1814 

Tosma J. ---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem ondertekend , 

aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen die worden 

gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz.  en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum 
woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van 

de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha 

Jan Gerrits  van St. Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald  Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen 
, Postelein Marcus, Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga  

Witteveen W. G.  Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas,  Jong de Hoite Riekeles van van Franeker 

gehaald en naar het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. ,  Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te Wijtgaard, Adema 
Jelt Jans te Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen,  Tosma J. van Ferwerd,     enz. enz.  jaar 1814 (16) 

5992 781 

05-10-1814 

Toste Carl , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende reclamatieen wegens te 

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

8386 949/7 
25-09-1841 

Tosthene T. te Kampen Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken 
verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken)  met vermelding van 

hoeveelheid  Jaar 1841  (3 )   

9181 1645 
03-09-1915 

Tot Elisabeth gehuwd met Deursen van D. ,  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 

Tot Elisabeth met 2 kinderen, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale 
griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

9182 24 

06-01-1916 

Tot Tjerk gehuwd met Boer de Hendrikje,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van 

bestemming,  jaar 1916 (3) 

9180 42 

07-01-1915 

Tot Tjerk,  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) 

6845 6-A 

16-06-1824 

Tot Tobias Elias,----- Polak Margaretha huis vrouw van Tot Tobias Elias,  Polak Isaac Zadok, Polak David Zadok, Polak Jacob 

Zadok, Polak Schoontje Zadok,  allen te Amsterdam wonende verzoeken   kwijtschelding van te betalen bedraqg wegens 
memorie van aangifte van de nalatenschap van Polak Judith in leven te Sneek en weduwe van Frijda Joseph Aron jaar 1824 (3) 

9181 1751 

06-10-1915 

Tot Trijntje,  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) 

9725 Deel 2 

16-11-1891 

Totjer A. Schiermonnikoog Kapitein op de Mocas d’…? 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 1891 (2) 

6020 178 
24-03-1817 

Toubin Jean Georg staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie 
der verenigde regten te Bergum 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) 

8285 615-2, 16 

19-06-1840 

Toueteit ….? te Nijehaske wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland 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 (6) 

6647 26 

11-01-1816 

Toulen van L. wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende dat hij als Gecommitteerde nauwkeurig onderzoek naar de staat van de Armen binnen dit rijk enz. jaar 
1816 (3) 

8214  1036/16 

10-10-1839 

Toulon Catharina---- Toulon Lodewijk een bewijs van Ontslag uit den dienst bij den Mobiele Schutterij 1e Bataillon der 1e 

Afdeling Mobiele Friesche Schutterij waar hij als vrijwilliger heeft gediend uit de Stad Leeuwarden met een Signalementslijst 
van hem  waarop o.a. vermeld zijn ouders Toulon Sulvien Louis en Toulon Catharina,  geboren 26-8-1799 Den Bosch enz. jaar 

1839 (4) 



8214  1036/16 

10-10-1839 

Toulon Lodewijk een bewijs van Ontslag uit den dienst bij den Mobiele Schutterij 1e Bataillon der 1e Afdeling Mobiele Friesche 

Schutterij waar hij als vrijwilliger heeft gediend uit de Stad Leeuwarden met een Signalementslijst van hem  waarop o.a. vermeld 

zijn ouders Toulon Sulvien Louis en Toulon Catharina geboren 26-8-1799 Den Bosch enz. jaar 1839 (4) 

8214  1036/16 
10-10-1839 

Toulon Sulvien Louis---- Toulon Lodewijk een bewijs van Ontslag uit den dienst bij den Mobiele Schutterij 1e Bataillon der 1e 
Afdeling Mobiele Friesche Schutterij waar hij als vrijwilliger heeft gediend uit de Stad Leeuwarden met een Signalementslijst 

van hem  waarop o.a. vermeld zijn ouders Toulon Sulvien Louis en Toulon Catharina,  geboren 26-8-1799 Den Bosch enz. jaar 

1839 (4) 

6034 398 
30-05-1818 

Tour du J. N. Jhr. te Oenkerk hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding 

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-29      25-
05-1821 

Tour du Jacob N. Jhr. 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 

Tour du Jacob N. Jhr. Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de 
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  

alles (13) 

6007 44 

22-01-1816 

Tour du Jacob Nanning  Jhr.  onderwerp; zijne gezondheid , en dat hij door omstandigheden niet zijn handtekening kan zetten 

wordt ook in genoemd Avenhorn Rinia van Nauta  Gerardus  jaar 1816 (2) 

5996 151-a  1e rij  

20-02-1815 

Tour du Jacob Nanning hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de 

Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6006 986 

21-12-1815 

Tour du Jacob Nanning Jhr. van beroep Percepteur der Belastingen . Een handgeschreven brief met zijn handtekening , 

onderwerp; zijne gezondheid , hierin wordt ook genoemd Avenhorn Rinia van Nauta Gerardus   jaar 1815 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Tour du Jacob Nanninga Jhr Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in 

het  jaar 1819 (3) 

6383 161 

16-05-1814 

Tour du M. C. W.---- Leijenaar Jan IJekes van Workum. Onderwerp een request van hem met o.a. dat hij tot den dienst der 

Landmilitie is opgeroepen houdende verzoek daarvan te worden vrijgesteld enz. getekend door de leden van de Militaire Raad in 
Vriesland; Guerin W. Luitenant Colonel en Tour Du M. C. W.  jaar 1814 (1) 

5982 1765 

21-12-1813 

Tour du ----Minnes Minne en Leeman Hendrik. Tabakdebitanten te Leeuwarden dat zij op 18 November j.l  verzoeken aan de 

heer Tour Du, en Pruisau de W. te Leeuwarden, een handgeschreven brief met de handtekeningen van . Minnes Minne en 
Leeman Hendrik. Minne Minnes tekent dan als Minne Mennes jaar 1813 (4) 

6300 106 

24-01-1822 

Tour du N.---- Leistra Hein en Andringa P. H namens de Kerk en Armenvoogden van het Dorp Finkum schrijven een brief aan 

Zijne Majesteit als volgt dat de gecombineerde Kerken Armenvoogdij reeds sedert ettelijk jaren bezwaard is enz. enz. en dat het 

men hun schulden reeds zover is gekomen dat de schuldeisers hun geduld verliezen en met name de Timmerman Reitsma Jacob 
Iedes Stiens na voorafgegaan regterlijk vonnis enz. enz.  en zij verzoeken of zijne majesteit hen de helpende hand toe te reiken 

enz.  tevens een aanbevelingsbrief van de Grietman van Leeuwarderadeel Tour  J. N. (Jacob Nanning) Baron du, ook toegevoegd 

de staat met schulden van totaal fl. 6477.80  en buiten genoemde ook aan; Deinema Jacob Doekes te Hijum,  Passamier Gellius 
Andreas.te Vrouwenparochie,  Dijkstra Waling Keimpes te Vrouwenparochie, Twijnstra Jan Jacob te Finkum Boer de Pieter Jans 

te Finkum,  Twijnstra Jacob, Twijnstra Jacob ,  Geerlings Geert 1822 (14) 

8386 949/22 
20-09-1841 

Tour du te  Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  
wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding 

van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6632  
 

1248 
05-10-1814 

Tour du van Bellinchave  C. W.  hij wordt benoemd als Lid voor het Collegie van Gedeputeerde Staten  van Vriesland bij 
Koninklijk Besluit enz. jaar 1814 (3) 

8356 324-18,1 

03-04-1841 

Tour du van Bellinchave  Gerrit Martijn (Baron du) 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) 

6631  1076 

02-09-1814 

Tour du van Bellinchave  J. N. D. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9) 

6016 684 
11-11-1816 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  (Jhr) er wordt aan hem toegestaan ontheffing van de helft van het bedrag van den aanslag 
van het aan hem toe behoord hebbende gedeelte van het zoogenaamde Princenhoff binnen de Stad Leeuwarde in de 

grondbelasting en het regt op deuren en vensters van het jaar 1815 enz. jaar 116 (2) 

6061 591 
28-08-1820 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  , betreft een Ordonnantie van de Minister van Binnenlandsche zaken en Waterstaat ter 
uitbetaling ten zijne gunste,  jaar 1820 (1) 

6052 811, 4-8 

13-11-1819 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  . Lid van Gedeputeerde Staten van Vriesland, hij komt voor in een correspondentie 

betreffende de financieen enz. van de Kerkenraad van de  Hervormde Gemeente te Koudum jaar 1819 (5) dossier (13) 

6046 354 

22-05-1819 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  een aan hem betaalde ordonnacie jaar 1819  (2) 

6004 858 

14-10-1815 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  f. 42.10 Staat vermeld op het document van Ordonnancien uit te betalen ten zijne gunste van 

hem voornoemd bedrag enz. jaar 1815 

6032 193 
19-03-1818 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  Hij staat op een  lijst van de minister van binnenlandsche zaken  wegens een Ordonnancie 
met de te ontvangen bedragen, zegel en leges geld Jaar 1818 (1) 

6052 834 en 835 

23-11-1819 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  Hij staat op een document Betaalsrol van ambtenaren  enz. jaar 1819 (3) 

6064 
 

849-2 
30-11-1820 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  hij staat vermeld in een document  8 kolommen inhoudende  betaling der Ordonnancieen jaar 
1820 (1) 

6052 861 

29-11-1819 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft 

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

6055 150 
29-02-1820 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft 
de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (2) 

6006 990 

23-12-1815 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  Lid van de Gedeputeerde Staten van Vriesland . Onderwerp; Declaratie van Reis en 

verblijfkosten enz. jaar 1815 (1)  

6027 675 
02-10-1817 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  Onderwerp Reis en Verblijfkosten , jaar 1817 (1) 



6063 767 

31-10-1820 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1) 

6049 569 

12-08-1819 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  onderwerp; een ordonnnantie en een lijst der verschuldigde leges enz.  jaar 1819 (4) 

6017 771 
23-12-1816 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  Onderwerp; ontheffing van de helft van zijn grondbelasting betreffende de Princenhof te 
Leeuwarden enz. jaar 1816 (1) 

5988 454 

11-06-1814 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  Raad bij de commissaris generaal enz. en Visser H. W.C. A. President van de commissie van 

Onderwijs te IJsbrechtum Onderwerp: 4 Ordonnanties enz. jaar 1814 (1) 

5987 352 
07-05-1814 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  Raad van het Comm., staat vermeld in een document van de toekomende Ordonnancien voor 
reis en verblijfkosten met vermelding van de bedragen jaar 1814 (1) 

6017 781 

28-12-1816 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  voor reiskosten hij wordt vermeld op een staat vande Minister van Binnenlandsche Zaken 

met een Ordonnancie te zijne gunste enz. jaar 1816 (1) 

5987 343, 351 
05-05-1814 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  wonende te Leeuwarden geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij voorheen 
Entreposeur principal der tabak in deeze provincie Vriesland en dat door Swinderen v.  O.   de Directeur der  Indirecte 

belastingen zijn alle voorhanden Tabak in beslag is genomen  welke hij als zijn wettig eigendom eigendom vermeende te mogen 
verhandelen en wel 22.000 ponden te Groningen publiek heeft verkogt enz. enz. jaar 1814 (4) 

6067 

 

163 

23-02-1821 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.  wordt vermeld op een documet van de Minister ban Binnenlandsche Zaken, het betreft  een 

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

6017 768 
26-12-1816 

Tour du van Bellinchave  M. C. W. voor reiskosten, wordt vermeld op een Ordonnancie ten zijne gunste enz. jaar 1816 (1) 

5987 343, 351 

05-05-1814 

Tour du van Bellinchave  M. C. W.---- wonende te Leeuwarden geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij voorheen 

Entreposeur principal der tabak in deeze provincie Vriesland en dat door Swinderen v.  O.   de Directeur der  Indirecte 

belastingen zijn alle voorhanden Tabak in beslag is genomen  welke hij als zijn wettig eigendom eigendom vermeende te mogen 
verhandelen en wel 22.000 ponden te Groningen publiek heeft verkogt enz. enz. jaar 1814 (4) 

6656 490 blz. 8 

15-10-1816 

Tour du van Bellinchave  Marc Cornelis Willem staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het 

Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening 
en ook ten  aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19) 

6656 490 blz. 4 

15-10-1816 

Tour du van Bellinchave  Marc Cornelis Willem staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het 

Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening 

en ook ten  aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19) 

6013 390, 407,439 

04-07-1816 

Tour du van Bellinchave  Marc Cornelis Willem, de Jonkheer te Leeuwarden, hij heeft prive domein overgedragen  in de maand 

Juni 1815 aan  de Koning der Nederlanden  en wel zijn aandeel in het paleis  genaamd het Princenhof, maar hij wordt nog 

aangeslagen voor de belasting terwijl hij geen eigenaar meer is. enz. jaar 1816 (5) 

6623 182-190 
11-01-1814 

Tour du van Bellinchave  Maria Constantin Willem---- staat vermeld in een dossier en een document Wij Willem bij Gratie  Gods 
Prince van Oranje Nassau Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden gehoord de voordragt door onze Commissaris Generaal 

voor Binnenlandsche zaken  enz. hebben besloten genoemde te benoemen tot Raad bij het Generaal Commissariaat in het 

departement van Vriesland enz. jaar 1814 (9) 

6004 858 

14-10-1815 

Tour du van Bellinchave M. C. W. f. 42.10 Staat vermeld op het document van Ordonnancien uit te betalen ten zijne gunste van 

hem voornoemd bedrag enz. jaar 1815 

6059 425 
15-06-1820 

Tour du van Bellinckhave M. C. W. Onderwerp; een Ordonnantie van fl. 3375.= jaar 1820 (2) 

6015 591 

07-10-1816 

Tour J. N. (Jacob Nanning) Baron du Ontvanger der Directe Belastingen te Oenkerk is benoemd tot Grietman van 

Leeuwarderadeel enz. jaar 1816 (1) 

6038 653 
04-09-1818 

Tour J. N. (Jacob Nanning) Baron du, ---- Le Maire J. Ontvanger der Directe belastingen der Grietenij Jelsum verzoekt om drie 
weken verlof wegens familiezaken buiten de provincie wordt vermeld in een brief van Tour  J. N. (Jacob Nanning) Baron du, de 

Grietman van Leeuwarden deze ondertekend ook jaar 1818 (2) 

6015 658 

30-10-1816 

Tour J. N. (Jacob Nanning) Baron du, Bruinsma A. zijn benoeming als Ontvanger der belastingen te Oenkerk i.p.v. Tour  J. N. 

(Jacob Nanning) Baron du, die benoemd is als Grietman van Leeuwarderadeel  jaar 1816 (3) 

6069 

 

342, 4, 12 

28-04-1821 

Tour J. N. (Jacob Nanning) Baron du, Grietman hij ondertekende samen met de Grietman, Raden en Secretaris van 

Leeuwarderadeel nagenoemd document; de  Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der 

kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14) 

6060 480 
06-07-1820 

Tour J. N. (Jacob Nanning) Baron du, 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) 

5999 439 en 481 

09-05-1815 

Tour J. N. (Jacob Nanning?) ---- Leeman Hendrik en Minnes Minne gewezen Tabaksdebitanten te Leeuwarden, dat zij de in 

November 1813 plaats gehad hebbende Revolutie en zo gelukkige ommekeer van zaaken  met gemeen overleg met de heeren  
Tour Du ….? En Puiseau ….? Als hoofden der administratie alhier de nog bij hun in voorraad zijnde Tabak tot verminderde 

prijzen hebben verkocht teneinde alzoo het gemor en ongenoegen van het volk hetwelk reeds bedreigingen had geuit tegemoet te 

komen de goede orde te handhaven en de rust te bewaren die reeds op het Heerenveen en in Sneek door het plunderen van de 
tabak magazijnen enz. enz.  verder tekent ook Spoelstra B. jaar 1815 (5) 

6254 140-A blz.16 

17-01-1815 

Tour J. N. (Jacob Nanning?) betaald jaarlijks fl.  enz.uit een Huis op de Weert enz. en wordt vermeld in de Grote Grondpachten  

die weer staan  op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 

31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd 
geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene 

Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60) 

6281 484-2, 6 
11-04-1817    

Tour J. N. (Jacob Nanning?) Districtontvanger komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert  in leven Rentmeester 
van Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de finale liquidatie enz. enz. 

jaar 1817 (6)  dossier (13) 

6002 767 
29-08-1815 

Tour J. N. (Jacob Nanning?) en Buma ….? Onderwerp: een ambtelijke brief betreffende de betaling en afschrijving van 
verponding en het deuren en venstergeld enz. jaar 1815 (2) 

8285 615-2, 22,1 

19-06-1840 

Tour J. N. (Jacob Nanning?) te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en 

Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen 

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



6381 175 

16-03-1814 

Tour J. N. (Jacob Nanning?) te Leeuwarden, hij wordt vermeld op een Staat of Opgave van het overeenkomstige aanschrijving 

van de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland betreffende het ontvangen Buskruid zoo van Gemeentens als 

Particulieren enz. jaar 1814 (2) 

8197 687-17_1 
06-07-1839 

Tour van Bellinchave Gerrit Martijn (Baron du) staat vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het 
Gerechtshof van Vriesland  met functie en tractementen enz. jaar 1839 (6) 

6297 

 

 

639 

04-12-1820 

 

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

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

Breda ….? Professor van beroep, Tours ….?  Griffier bij de Staten van Oostvlaanderen te Gent enz. en hij verlangt zeer dat zijn 
ingezonden tekening van het Planetarium  dat met zeer veel moeite samen met Sannes K is gemaakt  enz.jaar 1820 en 1821 (2) 

6298 

 
 

48 

18-01-1821 
 

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

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

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

6260 843 
13-8-1815 

Tous J. H. (Baron) en Rengers L.A.F. Drost en Balluw van Gaasterland geweest zijn en toen weder op nu, klagten door de boeren 
gedaan zijn nopens het frauduleus wegens der Boer, terwijl bij erhaing de gewigten enz.enz. jaar 1815 (3) 

6243 191-5 

06-03-1814 

Toussaint 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) 

6414 27 

15-01-1817 

Toussaint 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) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 12 
06-02-1824 

Toussaint J. G. te Westwoude, 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 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
Justitie 

26-03-1824 

Toussaint Johan’s, 9 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar 
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 

gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correctie 

26-03-1824 

Toussaint Johannes, 2 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) 

6087 948-1 

11-10-1827 

Toussaint Johs. 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) 

6385 143 
06-07-1814 

Toussaint Sybrand 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) 

6019 76 

01-02-1817 

Toussaint Zijbrand.------ H. Douwe Ruitinga i.p.v. Bosma H. benoeming tot Ontvanger te Stavorenen Muntz  H. i.p.v. Toussaint 

Zijbrand zijn benoeming tot Ontvanger te Hindelopen jaar 1817 (2) 

6397 662 

13-07-1815 

Toussant S. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal 

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

dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar 

Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4) 

6393 134 
28-02-1815 

Toussijn Jan,  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) 

6061 553 

10-08-1820 

Toutenburg  R.  zijn benoeming als Schoolonderwijzer 3e rang te Terwoude ook genoemd de schoolopziener Visser H. W. C. A. 

te IJsbrechtum jaar 1820 (1) 

8373 674/25 
10-07-1841 

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

8356 328/27- 7            

03-04-1841 

Toutenburg C. nr. 154 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst 

van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente 
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter 

invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9) 

9178 85 
21-01-1914 

Toutenburg De stichting op te Rijperkerk; verzoekt in een handgeschreven brief  een  vergunning om demping van een sloot 
langs de Rijksweg  zuidzijde te Hardegarijp ,  kadastraal bekend  Gemeente Hardegarijp  enz. , de vergunning en voorwaarden en  

ook aanwezig een tekening (blauwdruk) van de situatie ter plaatse jaar 1914 (10) 



6834 21-C 

21-02-1824 

Toutenburg Johannes en Bearda (Bejarda, Bejarde) Rinze Reits voor 1 jaar vrijgestelden voor de ligting van 1824 enz. jaar 1824 

(2) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Toutenburg Johannes, 380 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) 

6417 176 

1e Bataillon 
22-04-1817 

Toutenburg Pier 17is 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 en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7) 

6062 641 
18-09-1820 

Toutenburg R. hij aanvaard zijn betrekking als onderwijzer te  Ferwoude jaar 1820 (1) 

6830 18-A blz. 38 

21-01-1824 

Toutenburg R. te Ferwoude wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van 

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

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

9180 904 

17-05-1915 

Toutenburg----- Regenten der stichting op Toutenburg gevestigd te Rijperkerk zij verzoeken te mogen leggen een duiker onder de 

rijksweg met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening (Blauwdruk) van de situatie  enz. jaar 1915 (9) 

6868 16-02-1825 

30-B 

Toutenburg Reinier, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen 

info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7) 

6025 533 

11-08-1817 

Toutenhoofd A, ingenieur jaar 1817 (1) 

6086 892 

28-09-1822 

Toutenhoofd A. Onderwerp; een finaal verevende certificaat voor de 1e termijn  wegens Reis en Verblijf kosten enz. jaar 1822 

(3) 

6021 218 

10-04-1817 

Toutenhoofd A. te Dokkum Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale 

lijst (22) 

6088 1069 

12-11-1822 

Toutenhooft A. Ingenieur, een declaratie wegens reis en verblijfkosten  wegens zijn reis in de maand Augustus enz. enz. jaar 

1822 (1) 

6252 1186-7 

29-11-1814 

Toutsma A. W. , 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) 

8033  1276-13 

27-06-1838  

Touw Leendert, Kannonier Korps Rijdende Artillerie * 20-05-1817 Oudshoorn,  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) 

6051 735 

11-10-1819 

Touw van der Arend wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant 

van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Zuid Holland jaar 1819 
(4) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

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

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

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

8257  69/20, 3 

nummer 11 

20-01-1840 

Touwsma Hessel H. de weduwe te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van 

de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente 

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

8352 220/18 
00-00-1841 

Toven Jan G. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een 
brief met 39 handtekeningen van Schippers, jaar 1841 (8) 

9189 1400 

28-11-1919 

Toxapeus Eltje Enschede Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter  te Tietjerksteradeel, jaar 1919  (2) 

5675 60 en 74 
07-03-1918 

Toy?? D.Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun 
schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken 

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

8386 949/25 
20-09-1841 

Traa G. Ritsumazijl, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in 
de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 

1841 (3) 

8280 526-1, 25 

22-05-1840 

Traa G. te Marssumte 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) 

9134 970 
13-07-1883 

Tram Veenwouden - Bergum       ---- 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) 

9134 993 

17-07-1883 

Tramweg Mij---- Hamelink S. Directeur der Nederlandsche Tramweg Mij. te Utrecht, er wordt een vergunning verleend door het 

Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid voor het  aanleggen van Electrische geleiding tussen de stations  Harlingen, 

Arum, Witmarssum, Bolsward en Sneek en  Tussen Joure Heerenveen, Langezwaag, Gorredijk, Beetsterzwaag en Drachten jaar 
1883 (13)   



9180 1010 

29-05-1915 

Tramwegmaatschappij---- Nederlandse Tramwegmaatschappij te Utrecht, betreft het plaatsen van een wachthuisje aan de lijn 

Leeuwarden Franeker nabij den weg Menaldum met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie 

(Blauwdruk)  jaar 1915 (12) 

5711 46 
05-07-1900 

Transito Handel  Een boekje over de Nederlandsche Transito Handel i.v.m. het Dortmund-Eemskanaal en de uitbreiding der 
havens te Emden en te Delfzijl, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting 

der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen  jaar 1900  (18) 

6397 670 

15-06-1815 

Trapp Capitein in de 2e Divisie Bataillon 2e regiment Nassau  hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. 

Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 

1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 

1815 enz  jaar 1815 (5) 

6022 294 

05-05-1817 

Trappen van der H. N. Rentmeester van de Domeinen van het Westland Onderwerp; De Raad en Rekenkamer der Domeinen  

geeft aan de reclamant enz. enz. jaar 1817 (3) 

6036 479 
07-07-1818 

Trappen van der J. D. N.---- Kwalin Arie,  Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  
De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester van het Westland  Trappen van der J. D. N. der Domeinen  te Hondsholredijk,  

jaar  1818 (3) 

6038 650 

02-09-1818 

Trappen van J. D. N , Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits 

besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  
te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   

Rentmeester der Domeinen van Honsholredijkl (Honselerdijk) de heer Trappen van J.D.N. jaar 1818 (3) 

5984 125 + a , 2 
16-02-1814 

Trappenburg Gerrit Willems, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter 
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7) 

5667 10, 9  

00-00-1880 

Trapstra N., Bakker,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan 

de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige 

handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) 

6626 487  blz. 2  

07-04-1814 

Trausma Doede Ages 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) 

6096 694 
28-07-1823    

Trautman J. P., Fransche Kostschoolhouder, Burggraaff P. Onderwijzer ener particulier school van den 2e rang en Westink F. W.  
Onderwijzer in de Wiskunde aan de Latijnsche School Onderwerp: Departement Leeuwarden  der Maatschappij tot het nut van 

algemeen voor vervolglessen enz. enz.  ook aanwezig het Reglement van de inrichting  vanwege Departement Leeuwarden  der 

Maatschappij tot het nut van algemeen  onder den naam van herinneringslessen enz.  jaar 1823 (7) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Trautman Jean Paul, 668 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) 

6081 397 

19-04-1822 

Trautmann Jean Paul hij wordt aangesteld als stads Fransche Kostschoolhouder voor jonge Heeren te Leeuwarden enz. enz. jaar 

1822  (1) 

6382 79 nr. 5 
31-03-1814 

Travaille P. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot 
de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 

1814 (5) 

8280 517-11, 19 
19-05-1840 

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

panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Minnertsga Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) 

totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

6421 436D 
25-09-1817 

Travaille Sjoerd---- Banga J. President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie dat Travaille Sjoerd die is aangeloot in 1816 maar wegens een kwaad zeer aan het hoofd in het 

Hospitaal enz. jaar 1817 (1) 

6422 506          20-
10-1817 

Travaille Sjoerd---- Goithals Ch. Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur 
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij een Nominative Staat van Manschappen (Fuseliers) waarop staan Travaille 

Sjoerd men weet niet waar hij is, Sloten v. Sicco volgens bericht van zijn vader als Sergeant geplaatst bij de O. I. Pioniers,  Linde 

v.d. Roelof Wiebes en Hindelopen Oeble Wiebes  enz. jaar 1817 (3) staat vermeld op een 

9185 1472 
07-11-1917 

Travaille Tiete, 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Travalje Sjoerd 81 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 

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

6422 457 

06-10-1817 

Travalje Sjoerd nog niet van groot verlof teruggekomen staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel van het 

bat. Inf. Nat. Mil. no. 7 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1) 

8375 708-5_1 

20-07-1841 

Trekkinga T. J. te Surh-Zeem 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) 

6864 14-A  

11-01-1825 

Treklof  Dirk Folkerts te Leeuwarden, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de provincie 

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

6031 87 
07-02-1818 

Treklof  Dirk te---- Steringa Roelof en Woude van der Tjalling Romkes  zij heben op verzoek ontslag bekomen  en de grietman 
van Rinsumageest draagt voor Verdenius Thomas Alberts te Akkerwoude en Treklof  Dirk te Veenwouden voor de functie als 

Deurwaarder jaar 1818 (1) 

6024 499 
30-07-1817 

Treklof D. ----De ontvanger der Belastingen van Veenwouden en Hardegarijp (Handtekening onleesbaar)  neemt de vrijheid  om 
zes weken verlof te vragen wegens familie zaken in Drente en Groningen en zijn waarnemer zal zijn de heer Treklof D. enz. jaar 

1817 (1) 

6855 5-A 

08-10-1824 

Treklof Dirk Folkerts, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, 

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



6031 79 

03-02-1818 

Treklof Dirk---- Woude van der J. Deurwaarder te Leeuwarden hij heeft een andere functie en stel voor Treklof Dirk voor zijn 

functie als Deurwaarder jaar 1818 (1) 

6257 410-11 

28-04-1815 

Treklof Willem 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) 

6042  6 

08-01-1819 

Trekloff  Dirk Folkerts hij is aangesteld als Gerechtsdienaar i.p.v.   Reinders Sikke Gerechtsdienaar is op 26 November overleden  

jaar 1819 (1) 

6066 

 

42 

16-01-1821 

Trekloff D. Hij is een van de ondertekenaars van een document als volgt:  van dat zij als gerechtsdienaren zeer in het nauw en in 

verlegenheid zijn gebracht  dat hun tractement  enz. enz.  jaar 1821 (1) 

6041 897 

16-12-1818 

Trekloff Dirk Deurwaarder der belastingen  te Veenwouden en Hardegarijp hij heeft een post te Leeuwarden aangenomen en 

verzoekt nu in een handgeschreven brief met zijn handtekening ontslag   jaar 1818 (1) 

3572 1 

31-01-1810 

Trekschippers---- Octrooij met vragtprijzen voor de Trekschippers varende van Leeuwarden op Dokkum & vice versa  gedrukt 

door Werff van der S. IJ in de St. Jacobstraat te Leeuwarden jaar 1808 (7) 

3572 17 
30-09-1822 

Trekschippers---- Reglement  en vrachtlijst voor de Trekschippers en Veerschippers varende van Bolsward op Harlingen en van 
Harlingen op Bolsward beide ac Vice Versa met een lijst van pasagiers en vragt gelden enz.gedrukt te Workum bij de 

Boekdrukker Brandenburgh te Workum jaarr 1821 (20) 

3572 1 

31-01-1810 

Trekschippers---- Reglement voor de Trekschippers varende van Bolsward op Leeuwarden ac Vice Versa met een lijst van 

pasagiers en vragt gelden enz.gedrukt te Workum bij de Boekdrukker Annema F. A.  jaar 1816 (18) 

6870 17-03-1825 

20-D,10-11 

+13, 15-16   

Trekschippers te Harlingen zij worden 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 (27) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in 

Vriesland (47) 

6870 17-03-1825 

20-D 
blz. 10 

Trekschippers te Sneek zij worden 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) 

3572 1 

31-01-1810 

Trekschippers----Veerschippers: Een reglement en vragt-lijst (prijslijst) voor de Trek-Veerschippers varende van Sneek op 

Leeuwarden en  terug gedrukt door de Boekverkooper Gorcum van C. te Sneek jaar 1810 (10) 

6631  1114 

3e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Trekstra Huite 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)  

6254 140-A blz.41 
17-01-1815 

Trempel ….? , uit een woning op het Noord van de Jacobijner Kerk,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de 
Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden 

(2) dossier (34) jaar 1815. 

9725 Deel I   
Blz. 5 

00-00-1862 

Tremper Dirk,  Regiment Veldartillerie  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) 

6838 7-A bijlage 2 

Mannen Huis 
Justitie 

26-03-1824 

Trentelman Jan, 46 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar 
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 

gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Crimineel 

26-03-1824 

Trentelman Jan, 68 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) 

8285 611-19, 1 

18-06-1840 

Trepstra Folkert staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding of 

ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6) 

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

Tresling ….? de weduwe te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen 
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de 

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

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

6628  825 blz. 2> 

23-05-1814 

Tresling ….? 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) 

6393 151 

08-03-1815 

Tresling ….? ----Jaarsma Gerben Willems  en Boer de Cornelis Bouwes het betreft arresten wegens verschuldigde belastingen en 

er wordt verzocht door de ontvanger Tresling ….? te Koudum de in beslag genomen goederen te mogen verkopen enz. jaar 1815 

(1 

6628  825 blz. 5 
23-05-1814 

Tresling ….? ondertekend mede een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene 
commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie 

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

6626  485 

09-04-1814 

Tresling ….?, Rinsma, Grietje weduwe van Doeke Ritskes Smeding, Handgeschreven brief met handtekening betreft een erfenis, 

waarin genoemd worden o.a. Margaretha Ferwerda, Abraham Ferwerda, Benjamin Douglas Siccama wed. Adrianus Veth, Doetje 

Ferwerda,  Jan Koopmans, Abel Siccama, Rinse Siccama, S. Haakma Tresling, Maria Ferwerda, met handtekeningen van Grietje 
Rinsma weduwe van Doeke Ritskes Smeding, Benjamin Douglas Siccama wed. Adrianus Veth, M. B. Hilarius, J. Coopmans en 

….? Tresling , Jaar 1814 



6838 7-A bijlage 2 

Vrouwen 

Huis Justitie 

26-03-1824 

Tresling Cornelia, 18 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat 

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

verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt 

gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48) 

6838 7-A bijlage 1 

Vrouwen 

Crimineel 
26-03-1824 

Tresling Cornelia, 223 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) 

6393 139 

01-03-1815 

Tresling F.---- Jaarsma Gerben Willems Erfgezetene onder Koudum geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij 

gesommeert en met ezecutie bedreigt blijkens  bijlage sub A en B.van zes guldens en tien stuivers terzake van door hem 
geleverde paarden aan de Fransche Armee in den jare 1812 enz.door de Deurwaarder Executant Quarré R.  en de Schoolmeester  

Tresling F. zich noemende Ontvanger jaar 1815  (3) 

8283 577/13, 211 
06-06-1840 

Tresling Henricus Sneek/Oosterend Potschipper, jaar 1840 

8280  517-11, 49 

19-05-1840 

Tresling M.  te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel 

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

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

3581 34 en  

34-b, 35 
08-01-1850 

Tresling Marten  Henricus (ook Harmens) ----Vlietstra Popke Feikes te Rien  onder Lutkewierum van beroep Beurtschipper. Ond 

erwerp: zijn request dat hij onsdertekend, dat de Stad Sneek en het Grieternij bestuur van Hennaarderadeel het reglement voor het 
bertveer niet heeft afgekondigd en dat enz. ook wordt hierin genoemd dat het schip van Tresling Marten  Henricus (ook 

Harmensetwelke van Sneek kwam door de veldwachter enz.  jaar 1849 (14) 

6087 962 
18-10-1822 

Tresling N.  oud 68 jaar wonende t/o de Fransche Kerk in Leeuwarden, Hij heeft in het jaar 1785 de ouders van de koning mogen 
ontmoeten in Leeuwarden en hen 3 bloemstukken met waterverf  op perkament getekend aangeboden  welke stukken naar het 

Loo zijn vervoerd, en in 1794 heeft de koning samen met  Bigot  Jonkheer C.  ontmoet en zijn huisvrouw heeft door wijlen 

Hambroeck Jonkheer W.  van,  een fraaie zilveren theepot enz. enz.  hij tijdens de Franse tijd geen verklaring wilde tekenen enz.  
hij verzoekt aldus om een pensioen enz. enz.    jaar 1822 (4) 

6089 1215 

30-12-1822 

Tresling N. te Leeuwarden. Onderwerp mocht zijn vrouw eerder te komen overlijden dan vrij en onverlet zal staan om zich ter 

bekoming van onderstand, enz. jaar 1822 (2) 

6021 211 
09-04-1817 

Tresling T.---- Carpentier ….? Van beroep Controleur, en Tresling T. van beroep Klerk, onderwerp; een brief van de Grietman 
Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, van Hemelumer Oldephaart en Noordwolde deze ondertekend 

de brief ook, betreffende de releve  en aangifte enz. jaar 1817 (2) 

6282 773 

18-03-1817 
 

Tresling T.---- Meulen van der Hendrik Gerrits wonende te Coudum heeft hedenavond om 8 uur en drie quartier mij (de 

Grietman Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde) in 
presentie van  de heeren secretaris  Kuyper Hendrik en de gezworen Clercq , Tresling T. in de rechtkamer te Coudum , 

Onderwerp o.a. Belasting, geen nieuwe Korenmolens en er wordt aan het gezegde van  Meulen van der Hendrik Gerrits in 

waarheid enz. waaraan echter twijvele enz. jaar 1817 (2) 

5992 838 

25-10-1814 

Tresling Teye---- Reneman F. Z. Controleur der Belastingen schrijft in een docment door hem ondertekend dat hij zig ten huize 

van Lels Gerrit (die mede ondertekend) begeven heeft Substituut Schout van Koudum en hem verzogt mede te gaan naar het huis 

van de  heer Keuchenius Gosuinus Ontvanger der Belastingen ten einde deszelfs kas op te nemen zoals lijsten met kohieren van 
de Grondbelasting, Personele en meubilair enz. enz.  alwaar aanwezig was  de heer Tresling Teye en Bounach Johannes de eerste 

ontvanger en de tweede Deurwaarder enz. verder aanwezig een overzicht van de controle. Enz. jaar 1814 (8) 

5988 501 
24-06-1814 

Tresling Teye wonende te Koudum geeft met eerbied te kennen dat hij sinds 1796 de post als Schoolonderwijzer te Koudum 
bekleed en dat hij in 1798 in de dorpen Oudega en Kolderwolde door de floreenpligtigen is aangesteld als eff. Floreen ontvanger 

enz. en dat hij in 1805 bij het nieuwe stelsel enz. en verzoekt de post die vacant is in het tugthuis te Leeuwarden van Congierge 

enz. jaar 1814  (3) 

5995 71/7-v 
27-01-1815 

Tresling Th.---- Meurs W. te Sneek  gepasseerd door Tresling Th. 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) 

5995 71/7 

27-01-1815 

Tresling Th. 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) 

6252 1159 
00-11-1814 

Tresling Tomes---- Wielstra Koert Yelerts, van beroep Sjouwer wonende te Stavoren  Onderwerp aanslag belasting 1812 en 1813 
omdat hij een gering inkomen heeft en zijn vrouw met Spinnen  verdient, en dat beide al oud zijn en hij bijna niet kan werken en 

snachts door de Jigt gekweld enz. enz, en hij schrijft waarom zijn Tresling Tomes die Winkelary doet daarbij Koster en Organist , 

opziender over de Turfmeeters, zo ook de Predikant Bruining  en zijn buurman Ieke Tjalkes  en de burgemeester Siedsesz S. G. 
(Sieds Gerben) tevens Ieges Cornelis die Stadstimmermann is en ook Doodgraver  en dat genoemden enz. enz. jaar 1814 (3) 

6087 948-6 

11-10-1827 

Treslong Cornelia 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) 

9414 194             
21-02-1911  

Treub ….?,---- Fleskens ….?, Treub ….?, en Pollema ….?,   in de vergadering van 16 december 1910 hebben deze leden 
opgemerkt dat  enz. verder in de 2e kamer is aangedrongen dat de gemeenteveldwachters  enz. enz.  jaar 1911 (2) 

6054 8 

03-01-1820 

Treuster Johan Hendrik de gepensioneerde soldaat hiervoor genoemd is overleden op 02-01-1820 te Leeuwarden en uit het 

Militair pensioenboek no. 878 van Fl. 91 jaarlijks geschreven  jaar 1820 (1) 

6651  199 

04-05-1816 

Tricht van ….? te ’s Gravenhage Beroepen naar Doesburg Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie 

Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit 

enz. der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (4)   

6683 2 deel 1 
Blz. 8 

04-01-1819 

Tricht van ….? voor de Classis van Hoorn tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt 
van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge 

der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke 



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

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

6671 54 blz. 7 

22-01-1818 

Tricht van D. te Enkhuizen Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der 

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

6671 54 blz. 12 

22-01-1818 

Tricht van J. G. te Doesburg 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, 6 

22-01-1818 

Tricht van J. G. te Doesburg Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de 

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

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

6655  399 blz. 2 

29-08-1816 

Tricht van J. G. te Doesburg, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd 
tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11) 

6833 38-D deel 1 

Blz. 5 

06-02-1824 

Tricht van J. G. te Doesburg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

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

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

6833 38-D deel 2 

Blz. 7 
06-02-1824 

Tricht van J. G. te Doesburg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6648 66 blz. 6 

14-02-1816 

Tricht van J. G. te Wassenaar, 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. 2 
06-02-1824 

Tricht van O. Az. te Enkhuizen, 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. 12 
06-02-1824 

Tricht van O. Az. te Enkhuizen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde 

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6671 54 deel 2,11 
22-01-1818 

Tricht van O. te Enkhuizen Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in 
een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te 

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

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

6671 54 blz. 15 
22-01-1818 

Tricht van O. te Enkhuizen Predikant Classis van Hoorn 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 

Blz. 11 

04-01-1819 

Tricht van O. te Enkhuizen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 

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

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

6709 36 deel 2  blz. 

12 

16-01-1822 

Tricht van O. te Enkhuizen, 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. 

2 
16-01-1822 

Tricht van O. te Enkhuizen, 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) 

3698 A-22 

08-10-1828 

Tridsma Dirk Tridses†, 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) 

3698 A-22 

08-10-1828 

Tridsma Wijtske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4) 

9189 859  

 26-07-1919 

Triemen de Waterschap---- Waterschap  de Triemen----   Het grondplan van  het Waterschap De Triemen schaal  1: 5000 

begrenst door de weg van Zwaagveen naar  Veenklooster genaamd ( Kunstweg van Zwagerveen naar Veenklooster) , de 

Monniklaan, Kanaal Dokkum naar Stroobos en de Kollumzwaagster of Triemer Kruisweg ook een Blauwdruk met de situatie 
van de vergunningen . Jaar 1919 (kaart 5)  (dossier totaal met kaart 26) 

6006 954-6 

06-12-1815 

Trieseman Sybo E.  Geregtsdienaar te Harlingen staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr. 

Leeuwarden voor de maand November van het jaar 1815 

6005 933 
27-11-1815 

Trieseman Sybo E. te Harlingen 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) 

6830 18-A blz. 45 

21-01-1824 

Triest? Christiaan te Workum 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) 

9725 Deel 2 

16-09-1880 

Trije Harlingen Kapitein op de Jacobs komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen 

aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-
1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1880 (2) 



9185 1652 

00-12-1917 

Trijegasterveenpolder C =Polderbesturen en Veenpolders----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk en polder 

besturen en gemeentebesturen van Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917----- 

Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en gemeentebesturen van Friesland met de door hen 

uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917 

3700 10-B 

05-02-1836 

Trijntje Jans , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in 

de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (5) 

6251 1142 

08-09-1814 

Trijntje Kempes---- Portegies Siemon Dirks van een kostganger Trijntje Kempes 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) 

9188 481-a 

25-04-1919 

Trimbach C. Huizum Benoeming en beediging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel, jaar 1919 (4) 

9187 1644 
06-11-1918 

Trimbach Cornelis, 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) 

5711 21-b 

19-07-1900 

Trinks (Brugwachter te Koetille) Betreft procesverbaal tegen de Schepen Leeuwarden I, II, III, IV, V, Sneek I. en Prins van 

Oranje Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en 
betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900 (9) 

5663 24 en 44   

17-04-1890 

Trinks Johannes Thomas Lemmer Schip de Telegraaf I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890 

9182 285/13 
07-02-1916 

Trinks Johannes Thomas Midlum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916 

8364 499-10-1 

22-05-1841 

Trip  H. F. te Amsterdam  wordt vermeld in een document Staat aanwijzende de nog onafgehaalde Los en Lijfrenten van vorige 

jaren (1822-1833) ten laste van Stavoren aldus opgemaakt door ons Staatsraad Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1841 (7) 
dosssier  (22) 

9725 Deel 2 Blz.61 

00-00-1886 

Trip  Pieter 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 1886 (2) 

9725 Deel 2 Blz.62 

00-00-1886 

Trip  Pieter,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1886 (2) 

6281 577 
27-05-1817 

Trip ….? de Gemeente Ontvanger het betreft den dienst over 1813 over aanschrijvingen en he3m herhaalde reisen aangemaand 
en gelast ter bevordering dier rekening doch heeft enz. jaar 1817 (1) 

6669 415-g 

29-10-1817 

Trip ….? Gemeente Ontvangervan Stavoren ; alzoo hij zijn post verlaten heeft is de Secretaris Siedsesz Sieds Gerbens 

Provisioneel daartoe aangesteld 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) 

6244 298 

09-04-1814 

Trip ….? Gemeenteontvanger van beroep te Hindelopen  hij wordt daar ontslagen omdat hij niet te Hindelopen woont en er een 

ander benoemd moet woreden enz. jaar 1814 (1) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Trip ….? Kapitein op de Petrus, jaar 1837 

6060 480 
06-07-1820 

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

6082 453 

03-05-1822 

Trip A. B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe 

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

6070 424-30      25-
05-1821 

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

(3) Dossier met alle namen (15) 

6034 398 

30-05-1818 

Trip A. B. te Jorwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

6425 11 

04-01-1818 

Trip A. F. Kapitein van het bataillon Artillerie te Maastricht ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

Militaire zaken enz. jaar 1818 (1) 

6423 541-I 
05-11-1817 

Trip Auke Hendriks * 24-07-1797 zoon van Trip Hendrik en Lootsma Wiepkjen staat vermeld op een Nominative Staat met 9 
kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend aan 

boord van de Bouwdewina met als capitein Heinsius Willem enz. jaar 1817 (4) 

6423 543 
08-11-1817 

Trip Auke Hendriks * 24-07-1797 zoon van Trip Hendrik en Lootsma Wiepkjen staat vermeld op een Nominative Staat met 9 
kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend aan 

boord van de Bouwdewina met als capitein Heinsius Willem enz. jaar 1817 (2) 

8364 499-10-2 

08-05-1841 

Trip F. staat vermeld in een document van al de Los en Lijfrenten ten lasteder Stad Stavoren, welke over de verloopen jaren tot  

en  met het jaar 1840 ingesloten, onbetaald zijn gebleven aldus opgemaakt  op 18 mei 1841 Namens de Raad der Stad Stavoren  
en Sueluw S. G. ondertekend samen met Jong de H. F.  deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (5) dossier 

(22) 

6423 541-I 
05-11-1817 

Trip Fokele Hendriks * 20-09-1795 zoon van Trip Hendrik en Lootsma Wiepkjen staat vermeld op een Nominative Staat met 9 
kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend aan 

boord van de Christina Bernardina met als capitein Zijlstra Hidde Foekes enz. jaar 1817 (4) 

6423 543 
08-11-1817 

Trip Fokele Hendriks * 20-09-1795 zoon van Trip Hendrik en Lootsma Wiepkjen staat vermeld op een Nominative Staat met 9 
kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend aan 

boord van de Christina Bernardina met als capitein Zijlstra Hidde Foekes enz. jaar 1817 (2) 

6397 694 

29-07-1815 

Trip Generaal Majoor is benoemd tot Kommandeur der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin 

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

militairen enz. jaar 1815 (8) 

4635 A-1, 39 
07-12-1911 

Trip Gerard van Dedemsvaart Schip de Hoop, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten 
wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 



6030 23 

10-01-1818 

Trip H.  ---- Ruitinga Douwe , hij wordt benoemd als ontvanger der belastingen te Hindelopen i.p.v. Trip H.  welke zijne post 

heeft verlaten,  Engelman Ruel tot ontvanger te Grouw i.p.v. Schelven van L. die tot Hospitaalmeester te Bergen op Zoom is 

benoemd jaar 1818 (3) 

6388 69         04-10-
1814 

Trip H. Adjudant bij de Staf, hij is benoemd in voorvermelde functie door 59 mannen van de Landstorm omdat deze mannen het 
niet eens waren met de benoeming van Officieren door de Gouveneur van Vriesland enz. aldus gestemd in tegenwoordigheid van 

ons schout enz. van Koudum jaar 1814 (5) 

6259 753 

26-05-1813 
 

Trip H.---- Alberts Haye gewoond hebbende te Stavoren maar thans te Molqwerum geeft aan de Gouveneur van Vriesland te 

kennen dan hij met executie gedreigd wordt wegens niet betaalde aanslag te Stavoren enz. ook aanwezig  het dwangbevel in 
naam van de hooge overheid  door de deurwaarder van Hindelopen Kamstra Pieter ook genoemd Trip H. gemeente ontvanger 

jaar 1815 (2) 

6289 529 
11-06-1818 

Trip H. De gefailleerde Ontvanger, Onderwerp de President Burgemeester Haytema S. P. (Salling Pieters)van Stavoren en de 
Burgemeester Siedsesz G. S. (Gerben Siedses) van Stavoren verzoekt om een Extract Vonnis  dezer zaak enz. enz. wordt verder 

in genoemd Keuchenius G. Ontvanger der Belastingen en Boer de C. J. Gemeenteontvanger Haga ….? Advocaat te Sneek  enz. 

jaar 1818 (9) 

8364 499-10-2 

22-05-1841 

Trip H. F.  staat vermeld in een document van al de Los en Lijfrenten ten lasteder Stad Stavoren, welke over de verloopen jaren 

tot  en  met het jaar 1840 ingesloten, onbetaald zijn gebleven aldus opgemaakt  op 18 mei 1841 Namens de Raad der Stad 

Stavoren  en Sueluw S. G. ondertekend samen met Jong de H. F.  deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (5) 
dossier (22) 

6250 994 

08-10-1814  

Trip H. hij ondertekend als lid van de Vroedschap der Stad Stavor een document betreffende ---- Wielstra Koert Eilerts, hij heeft 

lange jaren als stuurman gevaren en althoos zeer ijverig en oppassend is en dat hij nu een zeer sober bestaan heeft doordat enz. 

enz. verder wordt genoemd Bruining J. Leeraar der hervormde gemeente, Tjalkes Yke met een talrijk huisgezin en hij enz. enz., 
IJges Cornelis heeft wel de naam  van Tinmmermansbaas maar enz. enz.   Cornelis Pieter is wel een Grootschipper maar heeft 

niet gelukkig gevaren doordat hij enz. enz.,  Dorenbosch E. G. hij is geenszins een Groot Coopman maar een winkelier in 

kruidenierswaren  en hij met de boot van zijn zoon enz. enz. , Fresling Thomas dat hij maar een klein winkeltje heeft en hij 
daardoor enz. enz. jaar 1814 

5993 919 

14-11-1814 

Trip H. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging over 

het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten 
enz. jaar 1814 (2) 

5996 99 

06-02-1815 

Trip H. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging 3e 

Kwartaal 1814 enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. 

jaar 1815 (2) 

6249 

 

866 

15-08-1814 

Trip H. ondertekend als lid van de Vroedschap van Stavoren een document betreffende de voordragt van den heer Siedses G. S. 

tenderende tot het bekomen van Pagtpenningen  van het Haven, Vuur en Baken geld te Stavoren lopende van den 1e mei 1812 tot 

1e mei 1813 enz. jaar 1814 (4) 

6249 
 

857 
02-08-1814 

Trip H. ondertekend als lid van de Vroedschap van Stavoren het navolgende document,  Pietersen H. R. hij ondertekend samen 
met de andere Voogden van de Algemeene Armestaat te Stavoren  een Rekwest aan de Heer Commissaris in het Arrondissement 

Sneek met het verxzoek om subsidie enz. verder ondertekenen de leden van de Vroedschap van Stavoren een bijgaand document 

jaar 1814 (6) 

6027 741  

20-10-1817 

Trip H. Ontvanger der Directe Belastingen te Stavoren en Hindelopen, dat hij wel terugkwam maar dat de post hem niet toe 

tevertrouwen moet worden enz. jaar 1817 (1) 

6030 35 
17-01-1818 

Trip H.---- Ruitinga  Douwe, zijn benoeming tot Ontvanger der Directe Belastingen te Sneek, i.p.v. Trip H. die zijn post heeft 
verlaten jaar 1818 (2) 

5997 223 

11-03-1815 

Trip H. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der 

overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e kwartaal 

1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2) 

8364 499-10- 

4 -5 - 6 

21-08-1840 

Trip H. te Amsterdam vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van 1840 

wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren ondertekend 

Sueluw S. G. samen met Jong de H. F.  deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (6) dossier (22) 

5996 120 
11-02-1815 

Trip H. te Hindelopen Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren en 
venstergeld jaar 1815 (2) 

6015 575 deel 2 

17-09-1816 

Trip H. te Hindelopen, wordt vermeld op een staat van zodanige Ontvangers der directe belasting, welke op of zedert 1 januari 

1816 zijn aangesteld met hoe groot zijn betaalde borgtocht is enz. jaar 1816 (15) 

5996 120 
11-02-1815 

Trip H. te Stavoren Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren en 
venstergeld jaar 1815 (2) 

6257 404 

01-05-1815 

Trip H. van beroep Gemeente Ontvanger te Stavoren wordt vermeld in een brief geschreven en ondertekend aan de Gouverneur 

door de Deurwaarder Executant Baunach F. met het verzoek te vorderen en door middel van executie in te vorderen de belasting 
over de jaren 1812 en 1813 te Stavoren enz. jaar 1815 (1) 

6249 

 

884 

17-09-1814 

Trip H. van beroep Gemeente Ontvanger wordt vermeld in een document genaamd Opgave van het Montant der Kosten gevallen 

ter gelegenheid van het Dezigeeren van Executie tegen eenige weigerachtigden enz. jaar 1814 (4) 

6271 599-2 
15-07-1816 

Trip H. wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is vermeld 
op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de interessen van 

1811  en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald  enz. jaar 1816 (4) 

6271 599-3 en 4 

15-07-1816 

Trip H. wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is vermeld 

op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de interessen van 
1811  en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald  enz. jaar 1816 (4) 

8364 499-10-1 

22-05-1841 

Trip H’k te Amsterdam wordt vermeld in een document Staat der in 1833 niet uitbetaalde zijnde Lijf en Losrenten ten laste van 

Stavoren aldus opgemaakt door ons Staatsraad Gouverneur van Vriesland te Leeuwarden op 8 mei 1841 enz. jaar 1841 (4) 
dosssier  (22) 

8364 499-10- 

4 -5 - 6 
21-08-1840 

Trip H’k te Stavoren vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van 1840 wordt 

voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren ondertekend Sueluw 
S. G. samen met Jong de H. F.  deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (6) dossier (22) 

6244 302   

25-03-1814 

Trip Hendr. Hij ondertekend een aantal documenten van 20-09-1813 met als onderwerp:  een invordering van het bedrag van 

7922 fr. 68 c.  genoemd Stavoren en Sneek enz. enz. jaar 1814 (7) 



6246 462 

02-06-1814 

Trip Hendrik  ---- Heinsius Pieter Rommerts, Veldwachter te Stavoren , Onderwerp het Exploiteren van een geregtelijke akte 

nopens invordering Gemeentelijke belasting begeeft zig naar Warns geassisteerd met Ysbrandi Ysbrand Dirks te Stavoren en 

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

Weduwe en Karstens Rimmer de weduwe beide boerinnen en Steffens  Hanke en Jans Durk Huislieden te Warns, onderweg naar 
de huizinge ontmoete hij Scholtens Jan Abes Oud Groot Schipper te warns wonende  en Bruinsma Sybren Gerryts die 

mededeelde staakt de executie wij zullen onder protest betalen met de kosten , de deurwaarder Passing Pier moest gehaald 

worden,  enz. enz. enz. verder worden genoemd Vries de Duye Douwes Huisman te Scharl, Bousma Durk Jans Huisman, te 
Warns , Trip Hendrik jaar 1814  (12) 

6626 527 

18-04-1814 

Trip Hendrik----  Lootsma J. A. President Burgemeester van Stavoren schrijft en ondertekend een brief aan de Heer Commissaris 

Generaal van Vriesland dat Trip Hendrik als Ontvanger der Gemeente Stavoren hem ter kenis gebracht dat denzelve op de 13e 
dezer door den Provisionele Deurwaarder Miedema Hendrik sprekende met Trip Hendrik zijn Huisvrouw Lootsma Wypkjen 

Aukes enz. tegen de eischer  zijnde Bruinsma Sijbrand G.  te Warns enz. en ook gezien het groot halstarrige belastingschuldigden  

te Warns enz. verder aanwezig een Extract uit de minuten van de Regtbank  te Sneek  waarin genoemd Herbelt J. F. M. President 
der Regtbank, Verney J. Griffier , Zandstra Jacob  Procureur van Bruinsma Sijbrand G. gewezen Grootschipper, Rentmeester 

Rein Hiddes (Rentenierste) , Boer de Hidde Sierds, Boer de Haring Pieters, Zijp van der Wytze Atzes, Jong de Sierd Hanzes, 

Maakal Wouter Martens, Boersma Tjerk Jans, Bayma Otte Jacobs, alle inwoners van den Dorpe Warns die ons te kennen gaf dat 
enz.  jaar 1814 (7) 

6629 842 

01-07-1814 

Trip Hendrik benoemd voor de Stad Stavoren wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche 

Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen 
zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8) 

6026 636 

18-09-1817 

Trip Hendrik---- Carpentier J. Controleur der belastingen heeft zig vervoegd ten huize van Trip Hendrik ontvanger der 

belastingen te Stavoren en Hindelopen zijn huisvrouw verklaard aan de inspecteur dat hij  niet thuis is maar bij de Heer  

Keuchenius Gosuinus de nieuw benoemde ontvanger  enz. enz. Betreft Controle van de boeken en overneming van het kantoor 
enz. jaar 1817 (6) 

5996 151-a  2e rij  

20-02-1815 

Trip Hendrik hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van 

Perceptie en enz. jaar 1815 (6) 

6401 
 

860-1-3+4 
31-10-1815 

Trip Hendrik hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  
Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het 

Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie 

District Heerenveen enz. jaar 1815 (9) 

5996 149 

18-02-1815 

Trip Hendrik---- Jorissen Jacob Jz.. op den 11e februari is hij als Controleur de Belastingen in het district Hindelopen ter 

uitvoering van enz.  begeven naar de Gemeente Stavoren alwaar ik mij vervoegd heb bij het huis van den heer Lootsma J. A  

(Jacob Aukes) President Burgemeester van genoemde gemeente en hem verzogt mee te gaan naar het huis van de heer Trip 
Hendrik Ontvanger der Directe Belasting over de gemeente Stavoren  teneinde zijn kas en de kohieren van de Grondbelasting, het 

Personeel en Mobilair  enz. enz. te controleren (de staten van controle zijn in het document aanwezig met de handtekeningen ven 

Jorissen en Lootsma)  jaar 1815 ( 15 

6623 122 
06-01-1814 

Trip Hendrik---- Lootsma J. A  (Jacob Aukes) als President der Burgemeesteren van Stavoren enz. op den Raadhuis dezer Stad 
den heeren Janzen Pieter Cornelis, Pieters Salling, Doornbos E. G., Werf van der S. H., Jong de H. H., Trip Hendrik, Reiniers 

Hidde en Suidman J. B. E. (Jacobus Bernardus Egbertus)als benoemde leden van de Vroedschap en in tegenwoordigheid van de 
mede Burgemeesters Siedzes Gerben en Bruinsma Sijbrand Gerrijts voornoemde geinstatalleerd enz. de drie Burgemesteren 

ondertekenen dit document enz. jaar 1814 (2) 

6025 578 en 580 

26-08-1817 

Trip Hendrik Ontvanger der Belastingen te Hindelopen zijn woonplaats heeft verlaten zonder daartoe verlof te hebben enz. enz. 

jaar 1817 (2) 

6002 753 en 754 

23-08-1815 

Trip Hendrik Ontvanger der Belastingen te Stavoren  en Hindelopen een verzoekschrift van hem. Jaar 1815 (4) 

6000 562 

12-06-1815 

Trip Hendrik Ontvanger der Directe Belastingen te Stavoren en Hondelopen al noch zeer ten achteren is met zijne 

verantwoording en Liquidatie der ontvangsten over 1813 en 1814 niettegenstaande de Dwangbevelen enz. en er wordt verzocht 
om een controleur naar hem te sturen voor het controleren van de kas enz. jaar 1815 (1) 

5984 130 

18-02-1814 

Trip Hendrik Percepteur te  Hindelopen, Koudum en Stavoren---- Sminia van H. wegens zijn besluit als Raad van Prefecture enz. 

twee Tableaux betrekkelijk de processen verbaal bereffende de Roles der patenten wegens het laatste Tremester van 1813 enz. 
jaar 1814 (3) 

6240  1091     

10-12-1813 

Trip Hendrik---- Sandman J. B. E. Stavoren Onderwerp: jaar 1812, Delibiratie van de Municipalen Raad tot vinding van het 

Deficit in de Gemeente Stavoren enz.  ondertekenaars zijn Jansen Pieter Cornelis, Trip Hendrik, Sandman J. B. E. , Jong de 

Hessel, Hayleman Salling P.  , Pietersen H. R., Scholtse Jan A. en Ruurdsma Anne Foppes, jaar 1813 (24) 

6402 

 

922-1+ 10 

09-12-1815 

Trip Hendrik 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) 

5991 691 en  720 
06-09-1814 

Trip Hendrik te Hindelopen hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen 
in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6) 

6245 418 

23-05-1814 

Trip Hendrik te Staveren,  Gemeente Ontvanger en de Veldwachter Heinsius Pieter Rommerts, betreft een Executie wegens de 

quoisatie van 1812 ten huize van Nop Brozo? Clazes en Klifstra Anne Jarigs beide huislieden te Scharl en geassisteerd met de 
Veldwachter te Warns Ruurdsma Anne Foppes en de Oud assistent Ysbrandy Ysbrand Durks waren zij ten elf uren in de Herberg 

de Witte Arend  te Stavoren vragende aan zijn meid waar Broer Clazes Nop  was  en kreeg ik ten antwoord dat hij in de schuur 

was  waarop Hylkema Lolle Rimmers enz .enz. deze kwam uit de schuur en mij tegenstand bood in mijn functie enz. enz. daarna 
naar het huis van Klifstra Anne Jarigs, maar zijn vruw vwrtelde dat hij niet thuis was enz. enz. jaar 1814 (4) 

5991 691 en  720 

06-09-1814 

Trip Hendrik te Stavoren hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in 

het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6) 

6423 541-I 
05-11-1817 

Trip Hendrik---- Trip Auke Hendriks * 24-07-1797 zoon van Trip Hendrik en Lootsma Wiepkjen staat vermeld op een 
Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar 

vrijstelling is verleend aan boord van de Bouwdewina met als capitein Heinsius Willem enz. jaar 1817 (4) 

6423 541-I 
05-11-1817 

Trip Hendrik---- Trip Fokele Hendriks * 20-09-1795 zoon van Trip Hendrik en Lootsma Wiepkjen staat vermeld op een 
Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar 

vrijstelling is verleend aan boord van de Christina Bernardina met als capitein Zijlstra Hidde Foekes enz. jaar 1817 (4) 

6243 139 Trip Hendrik wonende te Stavoren  Rentmeester tevens van Hindelopen maar omdat hij daar niet woont enz. enz. jaar 1814 (1) 



05-03-1814 

7977 145-14 

10-02-1837 

Trip Hendrik, gewezen ontvanger, hiuj heeft ook voor f. 500.= verpand geworden aan de nu wijlen heer Everts E. A. te Workum 

en er is aan de heer Potma ….? Secretaris der Stad Workum om de onder hem liggende akte van inschrijving enz. jaar 1837 (5) 

5983 57 

22-01-1814 

Trip Hendrik, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd Tableau van 

de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het personeel en 
mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3) 

5996 109 

08-02-1815 

Trip Hendrik, Ontvanger der Directe Belastingen van Stavoren hij is ten verre agter met den Ontvang en invordering der 

Belasting over 1814  maar ook nog over de jare 1813   en dat hij voortdurend in gebreke blijft enz. en dat de Deurwaarder 
executant zig naar hem heeft begeven voor controle van de Kas. enz. jaar 1815 (2) 

6251 1106 

06-11-1814 

Trip Hendrik, Westendorp J. hij schrijft aan de Gouveneur van Vrieslan een brief die hij ook tekent met als Onderwerp: wegens  

zijn reis naar Stavoren Trip Hendrik, plaatselijke onvanger  van Stavoren, ook wordt genoemd Alberda H. Secretaris van 

Stavoren alwaar de gezochte stukken thuis bij hem waren, ook genoemd Cate ten J. W. voorheen te Sneek wonende  doch thans 
secretaris van de legatie van    Z. K. H. den Souverein bij de Verenigde staten van Noord Amerika ook genoemd Freerks Jan dit 

i.v.m. interest op een door hem gezette obigatie enz. enz ook een extra brief getekend door Lootsma J. A  (Jacob Aukes) aan  
Westendorp J. dat die op egen gezag de rekening heeft gemaakt maar dat… enz. enz.  (12) 

3698 A-6 

28-10-1828 

Trip Hendrikje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid 

in Veenhuizen opgezonden en dat hij reeds geruime tijd  enz.  enz.jaar 1828 (7) 

6054 29 
11-01-1820 

Trip Herman ---- Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweden en zig thans bevindende ten huize van den Logementhouder  
Tjaden Jan Arends te Groningen, hij was de  Schipper (Scheepskapitein) van het gezonken schip de driemaster de Hoffnung 

laatstleden 7 ooctober op Schiermonnikoog gestrand en het betreft alle geborgene goederen ondertekend door Fenenga R. M. en 

Zeilinga E.A. beide op Schiermonnikoog wonende op 27 december verder een notarieele akte van Notaris Trip Herman  te 
Groningen met als getuigen Hommes R. en Wilkens T. allen onderteken dit stuk, verder een stuk getekend door Grasma Bodes 

Jans van beroep Arbeider beide te TernaardKlazes Jan (Notaris), Akkermans Marten Symons Executeur en Fockema E. Jaar 

1820 (4) 

6057 263 
12-05-1820 

Trip Herman---- Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweeden hij is Kapitein komende van Lands Krona van het gezonken 
schip de Hoffnung een geschreven brief ondertekend door Zeilenga E. A. die gemachtigd is om de geborgen goederen van 

genoemd schip volgens procuratie van Trip Herman Notaris te Groningen, ook genoemd de secretaris Fenenga R. H. die een brief 

schrijft en ondertekend tevens als getuigen Wilkens Theodorus en Hommes Reinier, ook genoemd Akkermans Marten Symons 
Executeur en Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider beide te ternaard en alhier als getuige  enz. Jaar 1820 (8) 

3600 10 

16-04-1875 

Trip J. 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 

5665 20-11-1880  

akte  25 

Trip J. C.---- Plantenga H. P. en Trip J. C. Onderwerp:  een aankondiging van zijn Stoombootdienst  LIBRA  dat de winterdienst 

is aanvangen   van Joure naar Sneek  wat ook in advertentie  (1 stuks aanwezig in het dossier) in  de Leeuwarder Courant is 

aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en bagage,  jaar 1880 (4) 

3600 13 

20-06-1878 

Trip J. C. te Joure met het Schip de Libra  ,  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 

Trip J. C. te Joure met het Schip de Libra  ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880 

5662 101 

01-04-1881 

Trip J. Joure Schip de Libra,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887 

8199 729/5, 290 

Bladz. 21-v 

17-07-1839 

Trip J. Koopman te Vollendam (Volendam valt onder de hogere gemeente Amsterdam)  is Patentpligtig en staat op een document 

opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen 

informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

3598 Map 70 
00-00-1875 

Trip Jouwert Cornelis ---- Plantinga Hijlke Pieters en Trip Jouwert Cornelis te Joure,  Stukken betreffende het verzoek van 
voornoemden  om concessie voor eene stoombootdienst tusschen Joure en Sneek en Joure, Sneek, IJlst,  Bolsward enz.   met het 

Schip de Libra  aanwezig een boekje met reglementen en tarieven voor de schroef-stoombootdienst “Libra”  enz  en Haan de A. 

F. tekent bezwaar aan tegen het verlenen van deze concessie aan hunne vakgenoten daar een dergelijke dienst  reeds bestaat jaar 
1875  (36) 

5662 46 

01-04-1881 

Trip Jouwert Joure Schip de Libra,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 

stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881 

6424 584 
02-12-1817 

Trip L. H. 38 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van 
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door 

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

betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6418 248-E 

2e  blz.  

Nom. Staat 
11-06-1817 

 

Trip Ludje H’k 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 

Trip Ludje Hendrik 369 Gorredijk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een 

Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling 
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon 

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

6418 248-A  
 7e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Trip Luidje Hendriks * Gordijk (Gorredijk) 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 

Trip Luidje Hendriks 26 is zijn volgnummer bij de 5e 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) 



6422 458 3e 

Bataillon 

06-10-1817 

Trip Luitzen Hendriks 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) 

6865 1-C no. 25 

24-01-1825 

Trip Luitzen Hendriks,  plaatsvervanger voor Bergsma Harm Abels , 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) 

6419 287-C 3e  
Bataillon 

28-06-1817 

Trip Lutje Hendriks 26 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) 

6688 161 

00-00-1819 

Trip Metje Meinders met haar onechte kinderen onderwerp; Stadsarmenhuis van Bolsward jaar 1819 (2) 

6271 599-4 
15-07-1816 

Trip P. F. wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is 
vermeld op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de 

interessen van 1811  en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald  enz. jaar 1816 (4) 

8364 499-10-2 

08-05-1841 

Trip P. staat vermeld in een document van al de Los en Lijfrenten ten lasteder Stad Stavoren, welke over de verloopen jaren tot  

en  met het jaar 1840 ingesloten, onbetaald zijn gebleven aldus opgemaakt  op 18 mei 1841 Namens de Raad der Stad Stavoren  
en Sueluw S. G. ondertekend samen met Jong de H. F.  deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (5) dossier 

(22) 

3698 A-6 
28-10-1828 

Trip Peerkje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in 
Veenhuizen opgezonden en dat hij reeds geruime tijd enz.  enz.jaar 1828 (7) 

9725 Deel 2  

Blz.53 

00-00-1884 

Trip Pieter naar Noorwegen,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

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

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

6271 599-3 

15-07-1816 

Trip R. wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is vermeld 

op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de interessen van 

1811  en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald  enz. jaar 1816 (4) 

6254 140-B-blz. 27 
17-01-1815 

Trippenzeel Joh’s 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. 

6078 95-42 
20-12-1821 

Trist  of Thost?Carl of ,  Hij wordt vermeld in een document als Zetter der Belastingen  van de Stad Workum jaar 1821 (3) 

6859 2/C 

16-11-1824 

Triulfi Peter,  geboren Vico Morco bij Lugano 1796 , 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) 

6022 294 

05-05-2817 

Tro??en van der J. N. wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der 

Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant 
van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, 

gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van het Westland te Honsholredijk Goes van Naters C. van den enz.  jaar 1817 

(3) 

8021 1020-19 

09-08-1837 

Trochau Adam * Caub (Nassau) , Flankeur 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  Oostindie teruggezonden met het schip de Onderneming in 1837  enz,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. 
enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20) 

6631  1091  

06-09-1814 

Troeling J. C.  Predikant van Gaast en Ferwoude geeft met eerbied te kennen ineen brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat hij 

zijn achterstallig tractement graag wil ontvangen enz. jaar 1814 (1) 

6262 946-4 
30-09-1815 

Troeling J. C?. 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) 

6631  1114 

1e blz. van 
kolommen 

15-09-1814 

Troelja Jan A. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor 

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

6072 566 
13-07-1821 

Troelsra R. S. weduwe Jelle Franses---- Hij ondertekend  mede een verzoek van Grond Eigenaren  van den Dorpe Ypecolsga en 
Indijk in de gemeente Woudsend dat hun lieden  ter goede trouw is  enz. enz.  en in de gemeente Rouwert een onevenredige 

grondbelasting enz. enz. enz. jaar 1821 (4) 

5711 2 

28-08-1902 

Troelstra ….? Bezwaren tegen  Kanaalgeldheffing Ged. Staten Dossier 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  (16) 

8350 184-11, 9 

19-02-1841 

Troelstra Jentje Jelles  96 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) 

8214  1024/19-b 
07-10-1839 

Troelstra M. R. wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van 
Lotelingen der Militie voor hrt regt van Plaatsvervanging van den 13 eptember 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor 

Leeuwarden enz. jaar 1839 (5) 

6073 659 

31-08-1821 

Troelstra R. S. Geeft met  eerbied te kennen enz. dat  hij enz. enz  een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan 

uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening  
Jaar 1821 (4) 

6388 129 

22-10-1814 

Troelstra Rudolphus Sjerps---- Pieck J. J. Exercitie meester stelt de schout van Woudsend Sybes S. S. (Sybe Symons) te hand 

enz. omtrent de verkiezing der officieren van de 4e Comp. door 20 manschappen en dat bij volstrektste meerderheid is gekozen 



Schuit van der Hidde Obbes tot Capitein, Aukes Auke Alberts tot 1e Luitenant en Troelstra Rudolphus Sjerps tot 2e Luitenant 

enz. jaar 1814 (1) 

6419 287-C 3e  

Bataillon 
28-06-1817 

Troesel Gerrit 521 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) 

6422 458 1e 

Bataillon 
06-10-1817 

Troesel Gerrit staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. 

Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der 

manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3) 

6419 287-A_ 1e  
Compagnie 

23-06-1817 

Troesel Gerrit 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) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Troezel Fredrik, 322 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente 
Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 

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

1521 namen (135) 

6418 248-A  
 13e  blz.  

Nom. Staat 

02-06-1817 

Troezel Gerrit * Leeuwarden 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) 

8382 870/11 

03-09-1841 

Troezel Johannes---- Verkennis Henrikus benoemd als gerechtsdienaar i.p.v. de ontslagen Troezel Johannes enz. jaar 1841 (1) 

8386 949/42 

20-09-1841 

Trom J. S. te Woudsend wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers 

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

6624 242 

09-02-1814 

Trom T. S. was en der medeondertekenaars van een document betreffende de Armenkas wegens de agterstalligheden van de Kerk 

en Armvoogdij vanden Dorpe Jelsum over de jaren 1811 te zullen liquideren is door de comparanten meet eenparigheid besloten 
en dat men een hoofdelijke omslag voor de inwoners van het dorp zal maken enz.  en opgedragen aan de volgende personen 

Olivier L. L. Adjunct Maire, Hoekstra Sybe K., Hoekstra Atse K. en Algra Folkert S. Municipale Raden en Ronda Gatze Jans 

Huisman alle ingezetenen van Jelsum (dit zijn 2 lijsten die vermeld zijn in deze index onder de familienamen, zie daar) jaar 1814 
(7) 

6253 28 blz.2  

04-01-1815 

Trom Teetse Age de weduwe , Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één 

honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van 

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

6069 279-B 

09-04-1821 

Trom Teitze Ages (de weduwe) , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  

van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat 

kantoor van betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1) 

6087 996 
25-10-1822 

Tromp ….? ---- Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum  en Martin Thomas Francois in een request maken ze bezwaar tegen 
het releve van landen van 1821  en de belastingaanslag daarop verder is in dit dossier aanwezig de handgeschreven brieven van 

beide met hun handtekeningen , de kennisgeving van de aanslagen enz. enz., worden ook in genoemd Looxma, Roorda, Meij van 
der, Buma, Boer de Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en Westerhuis met de vermelding van het aantal pondematen land wat zij 

bezitten enz.  jaar 1822  (7)  (dossier 25) 

8211 988-3, 22 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Tromp ….? (A. H.) te Woudsend en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke 

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

6869 07-03-1825 

13-A 

Tromp ….? En Burmania Rengers ….? Hebben een mondelinge autorisatie om voor de slachtoffers van de watersnoodramp uit 

het magazijn van het huis van Reclusie en Tuchtiging kleding te halen (lijst van de kleding aanwezig) jaar 1825 (3) 

5711 3 
28-08-1902 

Tromp ….? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement (Onderwerp: Stukken 
betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers 

die tarieven te betalen jaar 1902 32) 

8308 1070-8 
537-579 

28-10-1840 

Tromp A .H. te Woudsend  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) 

6073 659 
31-08-1821 

Tromp A.   Geeft met  eerbied te kennen enz. dat  hij enz. enz  een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan uwe 
majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening  

Jaar 1821 (4) 

8361 411-3 
27-04-1841 

Tromp A. A.---- Dekland Dirk W.  van beroep Schoenmaker te Gauw, het betreft een aan hem  geven bekeuring het is een dossier 
waar ook een ondertekende brief van de Deurwaarder in zit getekend door Tromp A. A. en Deinum Jan P. , ook een akte van 

betekening enz. jaar 1841 (18) 

8385 932/13 

20-09-1841 

Tromp A. A.---- Gaastra A. P. , Een dossier betreffende de functie van Deurwaarder i.v.m. het overlijden van de Deurwaarder 

Gaastra A. P. te Sneek (nog een handgeschreven brief met zijn handtekening vlak voor zijn overlijden) , met een lijst van 
sollicitanten waarin hij is vermeld met zijn tegenwoordige beroep, woonplaats, gehuwd, aantal kinderen,  en opmerkingen met 

b.v. of hij bekwaam, braaf, werkaam enz.  is,  ook van iedere sollicitant een handgeschreven brief met zijn handtekening en  er 
worden voorgedragen Tromp Age Ages te Woudsend (21) 

8375 719-5 

22-07-1841 

Tromp A. A. te Woudsend 30 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) 

8280 517-11,  

46 + 47 

19-05-1840 

Tromp A. A. te Woudsend wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het 

bedrag der Belooning  van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-

1840 wegens Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der 
Perceelen in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 



8380 833-2 

24-08-1841 

Lemsterland 

Tromp A. H. (Woudsend) Wijmbritseradeel 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) 

6073 659 
31-08-1821 

Tromp A. H. Geeft met  eerbied te kennen enz. dat  hij enz. enz  een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan 
uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening  

Jaar 1821 (4) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Sneek 

Tromp A. H. te Balk staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente  Sneek  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van 

wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 
ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8375 708-5_34 

20-07-1841 

Tromp A. H. te Woudsend  staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S. (Steven)  Burgemeester 

van Sneek  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelden van uitvoer-biljetten 
van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni  enz. jaar 1841 (6) 

8386 949/15 

20-09-1841 

Tromp A. H. te Woudsend , 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) 

3589 9 

22-10-1842 

Tromp A. H. te Woudsend hij is geweest van huis tot huis gegaan om ondetekenaren te krijgen voor zijn klacht dat de stoomboot 

Willem I  van de Friese Meer en Kanaal Stoom Boot Rederij te Joure te hard door de bewoonde nz. enz. maar dat dit door velen 

werd afgekeurd en geweigerd te tekenen enz. jaar 1842  (8) 

8211 988-3, 32 

26-09-1839 

Tromp A. H. te Woudsend is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Stad Sloten 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, 34 
26-09-1839 

Tromp A. H. te Woudsend is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere 

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

8211 988-3, 40 
Bladzijde 3 

26-09-1839 

Tromp A. H. te Woudsend is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 

andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8211 988-3, 41 

Bladzijde 2 
26-09-1839 

Tromp A. H. te Woudsend is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de 

plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit 
andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8375 708-5_10 

20-07-1841 

Tromp A. H. te Woudsend staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de Kempenaer J. (Julius) 

van Burmania Grietman van Doniawerstal 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) 

8375 708-5_37 

20-07-1841 

Tromp A. H. te Woudsend staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco 

Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Acht- 

   karspelen 

Tromp A. H. te Woudsend staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Menaldu- 

        madeel 

Tromp A. H. te Woudsend staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) 

en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Leeuwar- 

             den 

Tromp A. H. te Woudsend 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) 

8210 966/7 en 

881/14 

Blz 12>> 
27-08-1839 

Tromp A. H. te Woudsend 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) 

8285 615-2, 10 

19-06-1840 

Tromp A. H. te Woudsend 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 Doniawerstal in 

de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 
verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8285 615-2, 34 

19-06-1840 

Tromp A. H. te Woudsend Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-

Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de 
maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is 

verzonden enz. jaar 1840 (5) 

8280 526-1, 30 

22-05-1840 

Tromp A. H. te Woudsend 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 
Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen 

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

8280 526-1, 42 
22-05-1840 

Tromp A. H. te Woudsend 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 Stad 

IJlst  zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8280 526-1, 15 

22-05-1840 

Tromp A. H. te Woudsend uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere 

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



8280 526-1, 24 

22-05-1840 

Tromp A. H. te Woudsend uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 

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

ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8211 988-3, 10 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Tromp A. H. te Woudsend uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers 

dezer Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten 

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

8285 615-2, 42-2 
19-06-1840 

Tromp A. H. te Woudsend wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

8386 949/42 

20-09-1841 

Tromp A. H. te Woudsend wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers 

der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank 

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

6862 25-A 

14-12-1824 

Tromp A. H. te Woudsend,  Reclame op het recht van patent ,  jaar 1824 (2) 

8386 949/34 

20-09-1841 

Tromp A. H. te Woudsend, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Sneek als 

verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

6078 95-21 

25-01-1822 

Tromp A. H. te Woudsend, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Woudsend  

enz. enz. jaar 1822 (2) 

8386 949/39 

20-09-1841 

Tromp A. H. te Woudsend, 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) 

6862 4-A  

16-12-1824 

Tromp A. H., Zoutbrander te Woudsend, Een transactie ten einde vervolging wegens een proces verbaal te voorkomen,  jaar 1824 

(2) 

8285 615-2, 14 
19-06-1840 

Tromp A. J. te Woudsend 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 Gaasterland in 

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

verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8285 615-2, 14 

19-06-1840 

Tromp A. M. te Balk wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Gaasterland in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals 

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

6257 457 
12-05-1815 

Tromp A. M., Hij heeft samen met anderen een document getekend  als algemeene Armvoogd  van de Flekke Balk dat de 
Armehuizen te Balk door bouwvalligheid ingestort  voor herbouw een bestek en tekening is ontworpen samen met de Schout enz. 

enz. en zij vinden het vreemd dat de opbouw uit de Gemeente kas moet komen enz. enz. jaar 1815 (2) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 29 

17-07-1839 

Tromp A. Rintje te Oudemirdum 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) 

6100  1215-18 
29-11-1823 

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

6078 95-21 

25-01-1822 

Tromp A. S. te Woudsend, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Woudsend  

enz. enz. jaar 1822 (2) 

6060 480 
06-07-1820 

Tromp A. Solkes, 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) 

8280 526-1, 41 

22-05-1840 

Tromp A. te Woudsend 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 Stad 

Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn 
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6260 811 

08-08-1815 

Tromp A.S..---- Bruinsma F. de weduwe, De Schout en  raad van Woudsend  die allen ondertekenen deelt aan de Gouveneur mee 

dat de te weinig betaalde huur van de Herberg  in het jaar 1813 en 1814 te wijten is aan pligtsverzuim van de Ontvanger der 
Gemeente enz. jaar 1815 (4) 

8385 932/13 

20-09-1841 

Tromp Age Ages te Woudsend ook een handgeschreven brief met zijn handtekening.---- Gaastra A. P. , Een dossier betreffende 

de functie van Deurwaarder i.v.m. het overlijden van de Deurwaarder Gaastra A. P. te Sneek (nog een handgeschreven brief met 

zijn handtekening vlak voor zijn overlijden) , met een lijst van sollicitanten waarin hij is vermeld met zijn tegenwoordige beroep, 
woonplaats, gehuwd, aantal kinderen,  en opmerkingen met b.v. of hij bekwaam, braaf, werkaam enz.  is,  ook van iedere 

sollicitant een handgeschreven brief met zijn handtekening en  er worden voorgedragen Tromp Age Ages te Woudsend (21) 

6393 147 

08-03-1815 

Tromp Age Hijlkes  is benoemd tot Adjudant van het 2e Bataillon Landstorm aan de mannen der Landstorm uitmakende 

voorschreven enz. jaar 1815 (1) 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Tromp Age Hijlkes 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) 

8350 175/27-6 

21-02-1841 

Tromp Age Hijlkes Rekenmeester wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U 

Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Wijmbritseradeel Cum Annexus Contributie 
Zeedijken de Steden Sneek en IJlst daaronder begrepen bestaat uit enz.  jaar 1841 (7) 

6402 

 

922-1+ 9 

09-12-1815 

Tromp Age Hijlkes 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) 

6388 134  

tot en met 146 

05-10-1814 

Tromp Age Hijlkes---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van Woudsend deelt de Gouverneur van Vriesland mede dat door 30 

manschappen van de 4e Compagnie Landstorm de voorgedragen officieren Velderen Rengers ….?, Luitenant Colonel  en 

Engelman Ruel J. A., ….? Luitenant Quartiermeester, Walraad van Weldren Rengers Bernhard , Tromp Walle Solkes Kapitein 
der Compagnie , Oppedijk Pier Johannes 1e Luitenant afkeuren en tegen hun is,   en dat zij de voorkeur (zeer vele verlangden) 

geven aan Bakker Jan Minnes  als Luitenant Colonel  maar dat de burgemeester enz. en vervoegden er bij mij Sybes S. S. (Sybe 

Symons) Schout van Woudsend de volgende personen van de Landstorm Schotanus Gerrit Nolles, Bok de Haring Jacobus, 



Reidsma Ate Alles, Vries de Sijbold Ottes en Vries de Tjeerd Ottes welke mij ten kennen gaven , dat zij lieden en vele anderen  

gansch geen genoegen in deze mijne voorstelling  om de afkeuring der officieren  ten mijne kantore en heb ik 2 personen moeten 

voorstellen en wel ; Schuit van der Hidde Obbes Kapitein en Aukes A. Aukes 1e Luitenant waarmede zij alle tevreden zouden 

zijn enz verder diverse correspondentie hier over en een naamlijst van de Landstorm die tot de 4e Compagnie behoren van het 2e 
Bataillon tot kiezing van de Kapitein, 1e en 2e Luitenant en wel de stemhebbende Lolkes Lourens, Vries de Sible A., Storm Sijze 

L., Jonkman Hendrik T., Oppedijk Pier J., Tromp Jan Solkes, Auke A. Aukes, Reidinga Ate Pieters, Tromp Age Hijlkes, Overzee 

Jan Aukes verder worden genoemd Visser Wieger W. en Persoer? Luitsen A?des enz. jaar 1814 (28) 

6395 519 

25-05-1815 

Tromp Age Hijlkes---- Visser C. W. Luitenant  Collonel Commanderende het 2 e Battaillon Landstorm Arrondissement van 

Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zijn dringend verzoek tot aanstelling van  een Luitenant  

Collonel en dat Visser Jan Annes en Tromp Age Hijlkes bereid zijn deze functie op zich te nemen enz. jaar 1815 (2) 

8384 911/11 
14-09-1841 

Tromp Age Hylke,  Grossier in gedistilleerd en reder van schepen hij beklaagd zich  in een handgeschreven brief met zijn 
handtekening  tegen naar zijns inziens te  hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag1841 (dossier 17) 

6392 115 

20-02-1815 

Tromp Age Hylkes---- Visser Cornelis Wigles thans Majoor wordt. voorgedragen tot de functie van Lt. Colonel van het 2e Bat. 

der Landstorm en Visser Jan Annes thans Adjudant tot de functie van Majoor en tot Adjudant de Heer Tromp Age Hylkes 
wonende te Woudsend door de Lt. Colonel van  de Landstorm te Sneek de heer Bakker Jan M. die de brief ondertekend enz. jaar 

1815 (1) 

6101 1311  
16-12-1823 

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

jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11) 

6868 22-02-1825 

19-A 

Tromp Age Lolkes en Schuit van der Hidde Obbes beide Kooplieden te Woudsend worden voorgedragen als schatter der 

belastingen voor het district Oppenhuizen en Tromp Age Lolkes wordt benoemd als schatter der belastingen voor het district van 
Oppenhuizen en Heegenz. jaar 1825 (8)  

6868 22-02-1825 

19-A 

Tromp Age Lolkes en Schuit van der Hidde Obbes beide Kooplieden te Woudsend worden voorgedragen als schatter der 

belastingen voor het district Oppenhuizen en Tromp Age Lolkes wordt benoemd als schatter der belastingen voor het district van 
Oppenhuizen en Heegenz. jaar 1825 (8)  

6858 9-A 

04-11-1824 

Tromp Age M. Koopman te Balk een transactie ter voorkoming van vervolging wegens een proces verbaal wegens het niet 

aangeven voor de belasting van een paard jaar 1824 (3) 

6389 6 
27-10-1814 

Tromp Age M., Sergeant hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 7e Bataillon Landstorm arr. Sneek enz. jaar 
1814 (2) 

6633  1398 

09-11-1814 

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

Armvoogden van den Vlekke Balk dat Offes Tijtske zij hierbij jaren te Balk woonachtig als Dienstmaagd en alzoo te Balk elders 

niet verjaarde is in Sloten de plaats hare geboorte zijnde en dus door de Armbezorgers van Sloten enz.  en zij bij Cramer Arjen 
Pijtters Mr. Schoenmaker en Jong de Eelke Offes echtelieden die een verklaring daarover ondertekend een weekgeld van 30 

stuivers verdiend verder wordt genoemd Dobelman J. dat die een briefje ondertekend zou hebben waarin de armvoogden van 

Sloten enz. jaar 1814 (3) 

6271 586-6 

01-07-1816 

Tromp Age Machiels 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) 

6284 1099 blz. 6  

31-10-1817 

Tromp Age Machiels, 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) 

6266 98 + 155 

14-02-1816 

 

Tromp Age Magchiels Koopman te Balk wonende,  hij schrijft en ondertekend een brief aan de  Gedeputeerde Staten van 

Vriesland dat hij  in 1811op last van de schout heeft gemaakt 250 greinen piekstokken  en ondanks de belofte om te betalen,  zijn 

request wordt van advies voor de Gouveneur voorzien door de Schout  van Balk tevens het antwoord enz. jaar 1816 (3) 

6401 

 

860-1-3+4 

31-10-1815 

Tromp Age Solkes 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) 

6866 30-01-1825 

11-A 

Tromp Age Solkes Koopman te Woudsend hij wordt voorgedragen als schatter  voor de Gemeente Heeg  voor het jaar 1825 enz. 

jaar 1825 (3) 

8350 175/27-6 
21-02-1841 

Tromp Age Solkes Mindergetal wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U 
Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Wijmbritseradeel Cum Annexus Contributie 

Zeedijken de Steden Sneek en IJlst daaronder begrepen bestaat uit enz.  jaar 1841 (7) 

6402 

 

922-1+ 9 

09-12-1815 

Tromp Age Solkes 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) 

6711 248 blz. 2 

07-09-1822 

Tromp Age Solkes te Woudsend hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van 

besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal 
gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, 

Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8) 

6711 248 blz. 5 

07-09-1822 

Tromp Age Solkes te Woudsend hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van 

besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal 
gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, 

Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8) 

6390 61 
07-12-1814 

Tromp Age Solkes, 1e Luitenant van de 5e Compagnie Landstorm wonende te Woudsend, hij wordt voorgdragen als Auditeur bij 
den Krijgsraad enz. jaar 1814 (1) 

8386 949/14 

20-09-1841 

Tromp Age; 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) 

8352 220/18 
00-00-1841 

Tromp Andries een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een brief met 
39 handtekeningen van Schippers, jaar 1841 (8) 

6034 395 

30-05-1818 

Tromp Cornelis , Chicoreijmolen, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  

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



6423 541G 

25-10-1817 

Tromp Cornelis Tijmens * 18-12-1797 z.v. Cornelis Janke (vader niet vermeld) 4 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een 

door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende 

personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Tromp Eelke Geerts, 306 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) 

6073 659 

31-08-1821 

Tromp F. A. de weduwe van Geeft met  eerbied te kennen enz. dat  zij enz. enz  een der mede ondertekenaars is van het request 

enige tijd aan uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. haar handtekening  

Jaar 1821 (4) 

6101 1311  

16-12-1823 

Tromp F. Ages de weduwe te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of 

Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks 

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

6869 01-03-1825 

3-A 

Tromp F. S. hij is benoemd als Vice President van de regtbank te Leeuwarden i.p.v. wijlen Gosliga P. enz. jaar 1825 (3) 

6692 274. 

28-09-1819 

Tromp Feitze Ages de weduwe te Woudsend, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, 

Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel 
aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuve en Pas. 

enz. Jaar 1816 (6) (Wymbritseradeel) 

6100  1215-18 
29-11-1823 

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

8214  1032/18 

09-10-1839 

Tromp H. A. Diecteur der Friesche Kofscheepsrederij heeft ontvangen de uitnodiging van  Schik Johannes Griffier der Staten  dat 

de vergadering ten huize van de Logementhouder Nolles bepaald is enz. jaar 1839 (3) 

5673 
 

14 
08-02-1900 

Tromp H. A. onder Woudsend , heeft gekocht het schip de Onderneming dat thans vaart onder de naam Paul Kruger enz. jaar 
1900 (1) 

5664 29, 6 

16-04-1903 

Tromp H. A. te Harlingen Schip de Harlingen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5663 30 
20-04-1899 

Tromp H. A. te Harlingen Schip de Harlingen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde 
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899 

5673 

 

25 

01-03-1900 

Tromp H. A. te Teroele bij Woudsend, een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Paul Kruger II“tot het Varen en 

Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1) 

9184 27 
08-01-1917 

Tromp H. J. gehuwd met Stockle Emilie Ida, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 
provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming, 

jaar 1917 (4) 

9186 579-a 

10-05-1918  

Tromp H. M. (Hijlke Michiel) benoemd en beedigd  als Burgemeester van Wymbritseradeel jaar 1918 (6) 

6634  1525 

08-12-1814 

Tromp H. M., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk 

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

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

5664 29, 4 

16-04-1903 

Tromp H. te Idskenhuizen Schip de Prins Hendrik,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5664 37, 3 

01-04-1910 

Tromp H. te Idskenhuizen Schip de Prins Hendrik,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910 

6255 265-9 

13-03-1815 

Tromp Haje , 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) 

5664 41 

15-09-1903 

Tromp Hans H. Idskenhuizen Openbaar Personen Vervoer,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van 

Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

5666 5 

17-04-1902 

Tromp Hans Idskenhuizen Regelmatige dienst tussen Idskenhuizen-Sneek  en Leeuwarden Schip de Prins Hendrik, Dossier met 

Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze 

publicaties, jaar 1902 (5) 

5666  5 
00-00-1902 

Tromp Hans Stoomboot-Kapitein te Idskenhuizen deelt mede in o.a. een advertentie in de courant  en een geschreven en door 
hem getekende brief dat hij met ene overdekte  Stoomboot genaamd “Prins Hendrik” vanaf de 10e April geheel langs de trekvaart 

Leeuwarden v.v. enz. jaar 1902 (4) 

5664 2 
10-05-1900 

Tromp Hans Woudsend Schip de Paul Kruger,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900 

5664 29, 19 

16-04-1903 

Tromp Hans Woudsend Schip de Paul Kruger,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

6277 30-4 
09-01-1817 

Tromp Harmen H. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen 
der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is 

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

6838 7-A bijlage 1 
Mannen 

Correctie 

26-03-1824 

Tromp Hijlke H., 276 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) 

6417 201 

13-05-1817 

Tromp Hylke Geerts staat vermeld in een document aan de Gouverneur van Vriesland dat is ondertekend  door de Luitenant 

Kolonel Commandant Kuitenbrouwer J. H. ? betreffende Militaire zaken dat hij uit den dienst is geraakt enz. jaar 1817 (2) 

6838 7-A bijlage 2 
Mannen Huis 

Justitie 

Tromp Hylke H., 135 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 



26-03-1824 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) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Tromp Hylke Jans te Wonseradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 

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

5997 307 

31-03-1815 

Tromp Hylke Jentjes 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  374 

6072 566 

13-07-1821 

Tromp J. ---- Hij ondertekend  mede een verzoek van Grond Eigenaren  van den Dorpe Ypecolsga en Indijk in de gemeente 

Woudsend dat hun lieden  ter goede trouw is  enz. enz.  en in de gemeente Rouwert een onevenredige grondbelasting enz. enz. 

enz. jaar 1821 (4) 

6864 60-C-31 
13-01-1825 

Tromp J. H.  te Sloten, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) 

6277 24 

01-01-1817  

Tromp J. H. (Johannes Hijlkes) hij ondertekend samen met de Burgemeesteren en ander Raadsleden van Sloten een brief 

betreffende de Molenaars in deze Stad enz. jaar 1817 (5) 

6669 415-h 

29-10-1817 

Tromp J. H. (Johannes Hijlkes)Burgemeester van de Stad Sloten (treed af 2 januari 1819) staat op een document aan den 

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

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

6100 1192-40 

26-11-1823 

Tromp J. H. en Hottinga van W. H. , zij zijn als Schatters  over 1824 teSloten gedesigneerd enz. jaar 1823 (1) 

8210 966/7 en 
881/14, 2 

27-08-1839 

Tromp J. H. te Slooten 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) 

8285 615-2, 42-2 
19-06-1840 

Tromp J. I?. te Woudsend wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

6633  1427 

14-11-1814 

Tromp J. in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat als inwoner van de Stad Workum met 

bevreemding zig even als ledematen der Hervormde Kerk aangeslagen hebbende voor de bataling van het achterstallige 

tractement van de Hervormde Predikant enz. jaar 1814 (1) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 18-v 

17-07-1839 

Tromp J. J. te Ballum 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) 

8352 220/18 
00-00-1841 

Tromp J. S. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een 
brief met 39 handtekeningen van Schippers, jaar 1841 (8) 

8362 449/2, 23 

07-05-1841 

Tromp J. S. Ballum Schipper, jaar 1841 

8199 729/5, 290 
Bladz. 16-v 

17-07-1839 

Tromp J. S. te Ballum 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) 

8308 1070-8 
537-579 

28-10-1840 

Tromp J. S. te Woudsend  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 966/7en 
881/14  

Bladz.12>> 

27-08-1839 

Tromp J. S. te Woudsend 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) 

8285 615-2, 42-1 

19-06-1840 

Tromp J. S. te Woudsend wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

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

Gedisteleerd is uitgevoerd  met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

6648 77 

19-02-1816 

Tromp J. S. van beroep Schipper wonende in het Dorp Holm op Ameland ondertekend samen met andere schippers een brief aan 

de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij te anker moeten gaan en zij verzoeken om twee Lantaarn Ligten voor de\ in de 

nagt ter reede kommende schepen enz,.verder een brief van de Minister van Marine dat er controle moet zijn en als er enige vrees 

voor besmetting zal zijn zijn i.v.m. de in de Stad Noja in het Koninkrijk Napels heersende besmettelijke ziektes zij dan enz. jaar 

1816 (5) 

6632  
 

  

1316 lijst 2_L. 
22-10-1814 

Tromp J. 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) 

8285 615-2, 42-2 

19-06-1840 

Tromp J. te Woudsend wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de 

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en 
Gedisteleerd is uitgevoerd  met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie 

deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8) 

3579 74, 75 

29-09-1843 

Tromp Jacob Commissaris van het veer van Workum op Amsterdam en Enkhuizen. Onderwerp: het betalen van buitentol, maar 

aangezien de vaart geen voldoende verdienste oplevert willen ze de tol niet aan de stad Workum betalen enz. jaar 1843 (4) 

6277 30-5 

09-01-1817 

Tromp Jacob moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der 

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

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



8199 725-24 

17-07-1839 

Tromp Jacobus * 30-11-1807 Alkmaar staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de Landmagt, die 

daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden  of bij regterlijke vonnissen, 

vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij  is met een briefje van ontslag weggezonden ter zake van een vroeger tegen hem 

gewezen vonnis enz. jaar 1839 (5) 

6100  1215-43 

29-11-1823 

Tromp Jan Sietjes te Hollum, , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Ameland in 1823 die dat 

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

6388 134 

tot en met 146 
05-10-1814 

Tromp Jan Solkes---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van Woudsend deelt de Gouverneur van Vriesland mede dat door 30 

manschappen van de 4e Compagnie Landstorm de voorgedragen officieren Velderen Rengers ….?, Luitenant Colonel  en 
Engelman Ruel J. A., ….? Luitenant Quartiermeester, Walraad van Weldren Rengers Bernhard , Tromp Walle Solkes Kapitein 

der Compagnie , Oppedijk Pier Johannes 1e Luitenant afkeuren en tegen hun is,   en dat zij de voorkeur (zeer vele verlangden) 

geven aan Bakker Jan Minnes  als Luitenant Colonel  maar dat de burgemeester enz. en vervoegden er bij mij Sybes S. S. (Sybe 
Symons) Schout van Woudsend de volgende personen van de Landstorm Schotanus Gerrit Nolles, Bok de Haring Jacobus, 

Reidsma Ate Alles, Vries de Sijbold Ottes en Vries de Tjeerd Ottes welke mij ten kennen gaven , dat zij lieden en vele anderen  
gansch geen genoegen in deze mijne voorstelling  om de afkeuring der officieren  ten mijne kantore en heb ik 2 personen moeten 

voorstellen en wel ; Schuit van der Hidde Obbes Kapitein en Aukes A. Aukes 1e Luitenant waarmede zij alle tevreden zouden 

zijn enz verder diverse correspondentie hier over en een naamlijst van de Landstorm die tot de 4e Compagnie behoren van het 2e 
Bataillon tot kiezing van de Kapitein, 1e en 2e Luitenant en wel de stemhebbende Lolkes Lourens, Vries de Sible A., Storm Sijze 

L., Jonkman Hendrik T., Oppedijk Pier J., Tromp Jan Solkes, Auke A. Aukes, Reidinga Ate Pieters, Tromp Age Hijlkes, Overzee 

Jan Aukes verder worden genoemd Visser Wieger W. en Persoer? Luitsen A?des enz. jaar 1814 (28) 

6638 320 

03-04-1815 

Tromp Jan Sytses Betreft Vergaan op Ameland schip de  Jonge Theodoor (28) 

9134 889 en 903 en 

918 
20-06-1883 

Tromp Jelle Klazes---- Tromp Joachim Ages  te Balkwordt benoemd als lid van het College van Zetters te Gaasterland , i.p.v. 

Tromp Jelle Klazes lid van het College van Zetters hij is de 15e van deze maand overleden en in  een brief met zijn handtekening 
accepteerd hij deze benoeming, jaar 1883 (7) 

6028 801 

12-11-1817 

Tromp Jentje Feitses  te Ypecolsga hij staat op een lijst met voorbeeld van ongeluk gunstige beoordelingen  voor gelijk belaste 

percelen na aftrek van enz. Dijk en Polderlasten op de lijst  diverse waarden van het bezit en een kolom met aanmerkingen jaar 

1817 (10) 

6073 659 

31-08-1821 

Tromp Jentje Feitzes Geeft met  eerbied te kennen enz. dat  hij enz. enz  een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd 

aan uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening  

Jaar 1821 (4) 

6072 
 

566   
13-07-1821 

Tromp Jentje Feitzes, Hij ondertekend  mede een verzoek van Grond Eigenaren  van den Dorpe Ypecolsga en Indijk in de 
gemeente Woudsend dat hun lieden  ter goede trouw is  enz. enz.  en in de gemeente Rouwert een onevenredige grondbelasting 

enz. enz. enz. jaar 1821 (4) 

6082 453 
03-05-1822 

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

alles (13) 

6060 480 

06-07-1820 

Tromp Jentje Fetzes, 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 

Tromp Jentje Feytzes  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 

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

(3) Dossier met alle namen (15) 

6034 398 

30-05-1818 

Tromp Jentje Tietes 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) 

9134 889., 903  

en 918 
20-06-1883 

Tromp Joachim Ages  te Balkwordt benoemd als lid van het College van Zetters te Gaasterland , i.p.v. Tromp Jelle Klazes lid van 

het College van Zetters hij is de 15e van deze maand overleden en in  een brief met zijn handtekening accepteerd hij deze 
benoeming en is hij beedigd, jaar 1883 (7) 

6661 137 blz. 9 

19-03-1817 

Tromp Joh’s Hielkes 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) 

6677 316  

22-07-1818 

Tromp Johannes H., Huisman, Huis 128, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van 

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

Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12) 

6646  957 lijst 6 

20-12-1815 

Tromp Johannes Hijlkes wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad 
van Sloten enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6646  957 lijst 7 

20-12-1815 

Tromp Johannes Hijlkes wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad 
van Sloten en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13) 

6647 6-B        

05-01-1816 

Tromp Johannes Hijlkes wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad 
van Sloten enz. jaar 1816 (3)   

6647 6-B        

05-01-1816 

Tromp Johannes Hijlkes wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van 

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

van Sloten en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1816 (2) 

6078 95-43 

25-01-1822 

Tromp Johannes Hylkes te Sloten , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Sloten enz. enz. jaar 1822 (3) 

6089 1194 blz. 41       

23-12-1822 

Tromp Johannes Hylkes te Sloten 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) 



6089 1199 blz. 40 

26-12-1822 

Tromp Johannes Hylkes te Sloten,   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) 

6101 1311  

16-12-1823 

Tromp Johannes Hylkes te Sloten, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of 

Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks 
hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11) 

6067 
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03-02-1821 

Tromp Johannes Hylkes wonende te Sloten en betreffende de missive van 11-12-1820 no. 117 door deze benoeming geheel 

vervallen,  Hij is gekozen  en benoemd als zetter  voor de stad Sloten  jaar 1821 (1) 

6100  1215-39 
29-11-1823 

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

6007 19 

09-01-1816 

Tromp Joukjen Annes  ---- Tromp Pieter Annes ,  Boer te Hommerts , Tromp Leukjen Annes gehuwd met Rudolphi Louw 

Johannes Boer te Jutrijp, Tromp Joukjen Annes  gehuwd met Glijza Harmen Sytzes, Boer in Idzega, gezamenlijk de eigenaren 

van  een Zathe en Land te Hommerts enz. enz. onderwerp;  de verwoesting door een Brand, Een handgeschreven brief met 
Tromp Pieter Annes zijn handtekening  jaar 1816 (3) 

6007 19 

09-01-1816 

Tromp Leeukjen Annes---- Tromp Pieter Annes ,  Boer te Hommerts , Tromp eLeukjen Annes gehuwd met Rudolphi Louw 

Johannes Boer te Jutrijp, Tromp Joukjen Annes  gehuwd met Glijza Harmen Sytzes, Boer in Idzega, gezamenlijk de eigenaren 
van  een Zathe en Land te Hommerts enz. enz. onderwerp;  de verwoesting door een Brand, Een handgeschreven brief met 

Tromp Pieter Annes zijn handtekening  jaar 1816 (3) 

6047 379 
03-06-1819 

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

6060 480 

06-07-1820 

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

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

6072 566 
13-07-1821 

Tromp M. A. ---- Hij ondertekend  mede een verzoek van Grond Eigenaren  van den Dorpe Ypecolsga en Indijk in de gemeente 
Woudsend dat hun lieden  ter goede trouw is  enz. enz.  en in de gemeente Rouwert een onevenredige grondbelasting enz. enz. 

enz. jaar 1821 (4) 

6260 811 

08-08-1815 

Tromp M. A.---- Bruinsma F. de weduwe, De Schout en  raad van Woudsend  die allen ondertekenen deelt aan de Gouveneur 

mee dat de te weinig betaalde huur van de Herberg  in het jaar 1813 en 1814 te wijten is aan pligtsverzuim van de Ontvanger der 
Gemeente enz. jaar 1815 (4) 

6073 659 

31-08-1821 

Tromp M. A. Geeft met  eerbied te kennen enz. dat  hij enz. enz  een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan 

uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening  
Jaar 1821 (4) 

6034 398 

30-05-1818 

Tromp M. Ages te Woudsend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6070 424-29      25-

05-1821 

Tromp 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) 

6034 398 
30-05-1818 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6082 453 
03-05-1822 

Tromp Mechiel 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) 

6028 801 
12-11-1817 

Tromp Mechiel A. te Ypecolsga hij staat op een lijst met voorbeeld van ongeluk gunstige beoordelingen  voor gelijk belaste 
percelen na aftrek van enz. Dijk en Polderlasten op de lijst  diverse waarden van het bezit en een kolom met aanmerkingen jaar 

1817 (10) 

5672 134 

04-03-1897 

Tromp Meesters S & H. Fa. te Steenwijk, een  verleende vergunning (Rose)  tot  Sleepen in Friesland met de “Friso”  met het 

reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1897(1) 

5672 148 

24-03-1898 

Tromp Meesters S & H. Fa..----Boeles B.  en Boeles J. Beurtschippers te Steenwijk wier verzoek  in een handgeschreven door 

hen ondertekende brief (2 stuks) om een Petroleummotervaatuig de rivier de Linde te mogen bevaren is afgewezen door enz. enz.  

maar zij verzoeken nu om het schip met paarden en menschenkracht te mogen enz. ook een handgeschreven brief en ondertekend 
door Meesters J.  met hetzelfde verzoek, ook genoemd Tromp Meesters H & S Fa.  jaar 1898 dossier (11)             

6069 279-A 

09-04-1821 

Tromp Michel A. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e 

Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van 

betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1) 

6047 379 

03-06-1819 

Tromp Michiel Ages  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 

Tromp Michiel Ages 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) 

8257  77/4, 4 

22-01-1840 

Tromp Michiel Ages Schipper en Koopman te Woudsend het betreft de bepleiing voor de Regtbank te Sneek wegens vervolging 

in regte bij vroegere beschikkingen enz. jaar 1840 (4) 

6082 453 
03-05-1822 

Tromp Michiel Ages, 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) 

6692 274. 
28-09-1819 

Tromp Michiel te Ypekolsga, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, 
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, 

hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuve en Pas. enz. Jaar 

1816 (6) (Wymbritseradeel) 

6060 480 

06-07-1820 

Tromp Michiel, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamli`jst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer 

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

8377 772/7 

07-08-1841 

Tromp N.N.---- Winkler Luitjen van Hijlaard Onderwerp de koemarkt dat daar 20 stuks runderen zijn aangevoerd door een 

zekere Bouwe en eene Tromp komende uit Edam Noordholland enz. enz. getekend door de Veearts Mossel W. jaar 1841 (1) 

6101 1315 

18-12-1823 

Tromp P. A. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, 

mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2) 



6089 1206 

28-12-1822 

Tromp P. A. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren die 

met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 

enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8) 

6007 19 
09-01-1816 

Tromp Pieter Annes ,  Boer te Hommerts , Tromp Leeukjen Annes gehuwd met Rudolphi Louw Johannes Boer te Jutrijp, Tromp 
Joukjen Annes  gehuwd met Glijza Harmen Sytzes, Boer in Idzega, gezamenlijk de eigenaren van  een Zathe en Land te 

Hommerts enz. enz. onderwerp;  de verwoesting door een Brand, Een handgeschreven brief met Tromp Pieter Annes zijn 

handtekening  jaar 1816 (3) 

6070 
 

405 
18-05-1821 

Tromp Pieter Annes Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven Runderbeesten in den 
jare 1819  en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te weinig hebben gehad van de totale som fl. 

14.250,00, jaar 1821 (2) 

6642 674 
08-08-1815 

Tromp Pieter Annes---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van de gemeente Woudsend ondertekend een brief aan de 
Gouverneur van Vriesland betreffende de brand in de nagt van de 2e op de 3e dezers in de boerderij in eigendom bij de 

minderjarige kinderen van wijlen Cnossen Tjeerd Wijbes  wn als huurder gebruikt wordende door Grondsma Cornelis Eises  

welke brand geweldig toenam dat de boerderij in asch wierd gelegd het naastgelegen huis te Hommerts zijnde no. 48 meede vlam 
vatte in eigendom bij Tromp Pieter Annes en zijn beide zusters welke getrouwt zijn aan Rudolphie Louw en Glysa Sietse 

Harmens enz. jaar 1815 (1) 

6007 27 
12-01-1816 

Tromp Pieter Annes, onderwerp is terugzending van zijn request dat er buiten Z. M. geen ander bevoegd is om  Vrijdom of 
Kwijtschelding van aanslag in de Oorlogs-Belasting geheel of gedeeltelijk enz. jaar 1816 (1) 

6677 316  

22-07-1818 

Tromp Rigtje Rintjes, Rentenierse, Huis 8, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van 

Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) 

spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te 
Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12) 

8384 908/5 

14-09-1841 

Tromp Rintje Klazen, ,----Mossel W. Veearts van de provincie Friesland,  Boersma Lieuwe Simons, Kramer Bauke , Tromp 

Rintje Klazen, Wanders Dirk  allen veehouders; onderwerp de gezondhied van hun koeien enz. jaar 1841 (2) 

6100  1215-39 
29-11-1823 

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

6293 46 

30-12-1818 

Tromp Rintje Klazes hij is aangeslagen voor de som van fl. 9.=  ter repartitie ter vinding van het achterstallig Predicants 

Tractament over den jare 1817 en hij heeft zig beklaagd en zal daarvan door zijn request van verschoond worden enz. jaar 1818 
(2) 

8379 797-21 

14-08-1841 

Tromp Rintje Klazes Landbouwer te Nijemirdum,---- Hottinga  van Willem Hanses,  beurtschipper van Sloten op  Amsterdam  , 

Onderwerp ;  het verschepen van 22 runderen  komende van de Beemster veemarkt enz. enz. verder de gevreesde longziekte enz. 

enz. de koeien zijn van de navolgende personen,  Boer de Bouwe Sybrands kastelein te Sondel, Tromp Rintje Klazes 
Landbouwer te Nijemirdum, Wanders Dirk Landbouwer te Nijemirdum, Jong de Douwe koopman te Sloten bij Amsterdam,  

worden verder nog genoemd Goot van der Bauke te Sondel, Gerrits Hendrik  in de wouden achter Balk,  Geerts Harmen  te 

Amsterdam , Boersma Lieuwe Simons kastelein en koopman te Workum, Schubard Johannes schipper , Kramer Bauke,   
Koopmans Ulbe Alberts te Oosterzee,  jaar 1841 (7) 

6078 95-43 

25-01-1822 

Tromp Rintje Klazes te Sloten , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Sloten 

enz. enz. jaar 1822 (3) 

6089 1194 blz. 41       
23-12-1822 

Tromp Rintje Klazes te Sloten 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) 

6067 
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03-02-1821 

Tromp Rintje Klazes wonende te Sloten en betreffende de missive van 11-12-1820 no. 117 door deze benoeming geheel 

vervallen,  Hij is gekozen  en benoemd als zetter  voor de stad Sloten  jaar 1821 (1) 

6677 316  

22-07-1818 

Tromp Rintje Klazes, Huisman, Huis 127, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van 

Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) 

spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te 
Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12) 

8356 328/27-3 

03-04-1841 

Tromp S. Az. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de 

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

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

8356 307-31 

29-03-1841 

Tromp S. W.  van beroep Procureur Meester, betreft een declaratie bij de executie van vast goed bij Feenstra J. J. te Leeuwarden 

wegens verschuldigde Personeele Belasting en Patentregt enz. jaar 1841 (10) 

8375 719-4 
22-07-1841 

Tromp S. W. (Mr) hij wordt voorgedragen om de Rijksadvocaat in Vriesland te vervangen tijdens afwezigheid van zestien dagen 
enz. jaar 1841 (3) 

8211 979/10 

23-09-1839 

Tromp S. W.---- Vellinga Pier Gerbens Slagter en Meester Vleeschhouwer te Hardegarijp een beukeuring wegens overtreding 

van de wet op het heslagt en een sraf van gevangenisstraf is toegepast bij vonnis van de Regtbank van Leeuwarden van 28 
februari 1839, aanwezig in dit dossier, het procesverbaal wegens een geslacht schaap enz. zonder de benodigde documenten 

opgemaakt door Heringa Kornelis Roelofs en Benoist P. George en een declaratie van Tromp S. W.  Procureur te Leeuwarden, 

ook blijkt hij eigenaar te zijn van een woning onder Hardegarijp zijnde Nr. 83-b, De Rijksadvocaat Sleeswijk Vening….? Ook 
het vonnis is aanwezig enz. jaar 1839 (44) 

6420 323 

01-08-1817 

Tromp Sijtse Solkes---- Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland 

ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Tromp Sijtse Solkes finaal is 

vrijgesteld. jaar 1817 (1) 

8211 988/14 

26-09-1839 

Tromp Solke Wallle is benoemd tot Procureur  en wordt als zodanig vermeld op een document dat wij Willem, bij de Gratie 

Gods enz. hebben goedgevonden de benoemingen bij het Provinciale Geregtshof in Vriesland en bij de Arrondissements 

Regtbank te Leeuwarden enz. jaar 1839 (5) 

8179 366-20 

08-04-1839  

Tromp Sytske Hylkes---- Hornstra Hylke Klazes * 03-02-1820 Sloten, z.v. Hornstra Klaas Sybes en Tromp Sytske Hylkes 

wonende te Sloten,  Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie de Stad Sloten en wel Opgave ten aanzien der 

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

6639 495 + 498 
23-05-1815 

Tromp T. H.---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van Gerbens 
Lieuwe voor de klok luiden --18--  betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het slegten van het Kerkhof 

, Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L. Scoolmeester te Parrega, Melis 

Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike Alex de Houtkoper, Minnerts Doede 



de Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers Pieke de Timmerman , Meijer N. Notaris, Bergsma W. B. 

quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma Thomas Sijemons enz. jaar 1815 (9) 

6096 590 

02-07-1823   

Tromp T. J.  thans regter in die regtbank wordt benoemd tot Regter ter Instructie te Leeuwarden i.p v.  Brantsma G. J.  enz. en in 

plaats van Tromp Le Maire J. thans Plaatsvervanger enz. jaar 1823 (1) 

6095 488 
10-06-1823   

Tromp T. S.  ---- Vitringa Coulon, Feddes C. C. , Mulier G. N. en Risselada T.  Waren benoemd tot leden der Commissie van 
adm.  Huis van Reclusie enz. enz. maar hebben bedankt daarvoor in de plaats zijn benoemd Alberda E.  Vrederechter, Tromp T. 

S.  lid van de rechtbank, Gratama T. bewaarder  der Hypotheken  en  Klomp A. Rentenier jaar 1823 (4) 

8350 167-8 
18-02-1841 

Tromp T. S. (Mr) Vice President van het Provinciaal Geregtshof te Leeuwarden wordt benoemd (opnieuw) in het Proviniale 
Collegien van Toezxigt op de Kerkelijke Administratie der Hervormden enz. jaar 1841 (5) 

6060 480 

06-07-1820 

Tromp T. 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) 

6099 1054 
25-10-1823    

Tromp T. S. ----Feijens J. komt voor in een document betreffende zijn Tractement dat de Minister zwarigheid maakt tegen zijn 
ingezonden declaratie het stuk is ondertekend door Tromp T. S. van de Commissie Administratie over de Gevangenhuizen te 

Leeuwarden  enz. jaar 1823 (2) 

6834 17-B 
17-02-1824 

Tromp T. S. is een der leden van het Provinciaal College der Hervormden van toezicht met hun functie enz. jaar 1824 (2) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 25 

06-02-1824 

Tromp T. S. Regter ter Instructie in de Regtbank van Eersten aanleg te Leeuwarden, 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 

6628 788-3 
16-06-1814 

Tromp T. S. 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) 

8375 708-5_23a-v 
20-07-1841 

Tromp T. S. te Lekkum 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) 

8375 708-5_23b-v 

20-07-1841 

Tromp T. S. te Lekkum 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) 

6031 82 

05-02-1818 

Tromp T. S. zijn benoeming tot Regter te Leeuwarden i.p.v. de overleden heer Driessen A.   jaar 1818 (1)  

8380 833-2 
24-08-1841 

Leeuwar- 

             den 

Tromp te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van 
wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 

ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

8375 708-5_22a 

20-07-1841 

Tromp te Woudsend staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de 

Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni 
enz. jaar 1841 (6) 

8285 615-2, 15 

19-06-1840 

Tromp te Woudsend Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten 

van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen de maand Mei 

1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 
1840 (6) 

8285 615-2, 16 

19-06-1840 

Tromp te Woudsend 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 Haskerland 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 (6) 

6086 877 

22-09-1822 

Tromp Tiete Jolkes.---- Nicolai R.  treed af als secretaris der kommissie van Landbouw en is benoemd in deze functie Beucker 

Andrea D. H. maar enz. enz. worden als vervanging voorgesteld een drietal heren en wel Feenstra T. (Thijs ) lid van de Staten 
van Vriesland tevens Burgemeester van Leeuwarden, Tromp Tiete Jolkes Regter te Leeuwarden 

6049 548 

07-08-1819 

Tromp Tiete Lolkes Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks 

om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4) 

6870 15-03-1825 

2-1-A 

Tromp Tiete Lolkes hij wordt vermeld in het reglement voor de commissarissen van landbouw en wordt voorgedragen als 

kandidaat enz. jaar 1825 (4) 

6872 05-04-1825 

10 en 12-A 

Tromp Tiete Lolkes---- Maire le Jan 47 jaar, hij is candidaat voor het vervullen van de post van Rechter van Instructie in de 

Rechtbank van Leeuwarden door de benoeming van Tromp Tiete Lolkes als vice President in de Rechtbank van Leeuwarden en 
wordt vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (7) 

6042 44-A 

20-01-1819 

Tromp Tiete Lolkes te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement 20-01-1819 (4) 

6057 261-C 
11-04-1820 

Tromp Tiete Lolkes te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  11-04-1820 (4) 

6060 494-B 

12-07-1820 

Tromp Tiete Lolkes te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement 12-07-1820 (4) 

6066 53-B 
23-01-1821 

Tromp Tiete Lolkes te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement 23-01-1821 (3) 

6069 

 

285-B + C 

10-04-1821 

Tromp Tiete Lolkes te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal 10-04-1821 (4) 

6072 549-A 
10-07-1821 

Tromp Tiete Lolkes te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 
functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal 10-07-1821 (4) 



6075 771 

11-10-1821 

Tromp Tiete Lolkes te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal 11-10-1821 (5) 

6078 35 

09-01-1822 

Tromp Tiete Lolkes te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement over het het 1e kwartaal 09-01-1822 (3) 

6861 5-A + 6A 
11-12-1824 

Tromp Tiete Lolkes, 38 jaar te Leeuwarden, Voordracht als candidaat voor de post van  Vice Precident van de rechtbank te 
Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus jaar 1824 (11) 

6063 703 

11-10-1820 

Tromp Tiete Lolkes, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e dag van het vierde 

kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3) 

6033 243 en 247 
09-04-1818 

Tromp Tiete Lolkes, zijn benoeming tot rechter te Leeuwarden  jaar 1818 (2) 

6047 379 

03-06-1819 

Tromp Tiete S.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

6082 453 
03-05-1822 

Tromp Tiete 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 

Tromp Tiete 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 

Tromp Tiete S. te Jelzum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

6081 366 

11-04-1822 

Tromp Tiete Solkes , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het 

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

6028 776 en  788 
03-11-1817 

Tromp Tiete Solkes 31 jaar Hij staat op een staat van candidaten voor de post van Rechter te Leeuwarden i.vm. met het overlijden 
van Driessen Antonius   jaar 1817 (5) 

6093 314 

12-04-1823   

Tromp Tiete Solkes 37 jaar , Hij staat vermeld op een document, Voordragt van Candidaten ter vervulling van den post van 

Regter ter Instructie in de regtbank te Leeuwarden enz. Enz. i.p.v. de overleden  Brantsma Gerardus  met voormalig beroep, 

woonplaats en aanmerkingen, Samuel Jaar 1823 (2) 

6093 285 

08-04-1823 

Tromp Tiete Solkes 37 jaar, Hij wordt vermeld als candidaat voor de post van Regter ter Instructie waarin vermeld wordt 

voormalige en tegenwoordige Qualiteiten, Woonplaats en aanmerkingen enz. jaar 1823 (2) 

6872 05-04-1825 

7 en 11 A 

Tromp Tiete Solkes---- Catz Jentie Ez. oud 31 jaar hij is candidaat voor het vervullen van de post van Vice President door de 

promotie van Tromp Tiete Solkes als Rechter in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt vermeld op een staat met 5 kolommen 
informatie over hem enz. jaar 1825 (7) 

6385 144 

06-07-1814 

Tromp Tiete Solkes 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) 

6036 493-C 
13-07-1818 

Tromp Tiete Solkes Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de 
te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4) 

8356 324-18,1 

03-04-1841 

Tromp Tiete Solkes 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) 

8197 687-17_1 
06-07-1839 

Tromp Tiete Solkes staat vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Vriesland  met 
functie en tractementen enz. jaar 1839 (6) 

8364 498/10, 1 

21-05-1841 

Tromp Tiete Solkes staat vermeld op een document met 18 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Jelsum 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) 

6052 793 

05-11-1819 

Tromp Tiete Solkes te Leeuwarden , , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 

Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4) 

6054 34-C  

12-01-1820 

Tromp Tiete Solkes te Leeuwarden , , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District 

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

6045 238 

13-04-1819 

Tromp Tiete Solkes te Leeuwarden,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn 

functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6865 10-1-A 

14-01-1825 

Tromp Tiete Solkes te Leeuwarden,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn 

tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4) 

6084 649 

09-07-1822 

Tromp Tiete Solkes te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3) 

6087 950 

15-10-1822 

Tromp Tiete Solkes wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het 

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

verdiende. Jaar 1822 (5) 

6839 4-A blz. 1 
06-04-1824 

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

jaar 1824 

6033 263-c 

15-04-1818 

Tromp Tiete Solkes,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 

(4) 

6090 42 

14-01-1823 

Tromp Tiete Solkes, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6093 299 
11-04-1823 

Tromp Tiete Solkes, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6096 609 

07-07-1823 

Tromp Tiete Solkes, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 

Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6099 1016 
14-10-1823 

Tromp Tiete Solkes, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het 
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)   

6039 771-c 

16-10-1818 

Tromp Tiete Solkes, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het 

4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4) 



6028 788 

06-11-1817 

Tromp Tite Lolkes 31 jaar Hij staat op een staat van candidaten voor de post van Rechter te Leeuwarden i.vm. met het overlijden 

van Driessen Antonius   jaar 1817 (3) 

6865 1-A 

15-01-1825 

Tromp Tite Solkes Hij staat vermeld in een document van voordracht voor  de benoeming van rechtelijke ambtenaren  met 6 

kolommen informatie  tot  President van de Rechtbank aldaar i.p.v. Gosliga Petrus (Overl.) jaar 1825 (4) 

5999 438 
09-05-1815 

Tromp Tjalling Jans---- Bakker Theunis Jans  te Holm, en Tromp Tjalling Jans  te Balm,  en Jaspers Klaas te Nes      benoemd als 
zetters der patenten te Ameland enz. jaar 1815 (1) 

8224 1229-14 

03-12-1839 

Tromp Tjerk ---- Calfsbeek van Hendrkje huisvrouw van Veen van der Tamme  te Leewarden het betreft een  door haar 

geschreven en ondertekend request dat hare man als plaatsvervanger in dienst bevind voor Tromp Tjerk  woonachtig te Hollum 
op het eiland Ameland maar dat Tromp in geen deelen voldoet aan de bepalingen bij het contract van plaatsvervanging 

vastgesteld en dat hij in gebreke blijft en zij verzoekt de Gouverneur of hij Tromp wil bevelen enz. jaar 1839 (5) 

8285 625-2 

22-06-1840 

Tromp Tjerk Jans te Hollum op Ameland staat vermeld op een document Memorialen wordt een verzoek ingediend van 

voorlopige vernietiging van nhet Memoriaal 18 boeten en Justitiekosten enz. jaar 1840 (2) 

6262 946-3 

30-09-1815 

Tromp Tjitze moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Dedgum) voor het tekort 

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

1815 (5) 

6624 257 

10-02-1814 

Tromp van Age Ages---- Sannes Hijlke Wijbes en Tromp van Age Ages Armvoogden van Woudsend ondertekenen een Request 

aan de Commissaris over het Arrondissement van Sneek betreffende dat zij sinds 7 jaren als Armbezorgers zijn aangesteld en zij 

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

door Olivier W. namens de Commissaris en de Schout Sybes S. S. (Sybe Symons) jaar 1814 (8) 

6389 37-38 

06-11-1814 

Tromp Walle Lolkes---- Bakker Jan Annes en Tromp Walle Lolkes, de schout van Heeg is eindelijk overgegaan tot de voordracht 

van voornoemde de eerste tot Luitt. Colonel en de laatste tot Luitenant Kwartiermeester bij het 2e Bataillon Landstorm enz. enz. 
jaar 1814 (2) 

6387 140 

26-09-1814 

Tromp Walle Lolkes---- Welderen Rengers van Bernhard Walraad , Luitenant Colonel en Ruël Engelman J. A. Luitenant 

Quartiermeester enz.  alle officieren zijn goedgekeurd behalve genoemden zijn afgekeurd en de de laatst genoemde  is met 
volstrektste meerderheid van stemmen afgekeurd  enz. enz. verder genoemd Bakker Jan Minnes percepteur te Heeg tot Luitenant 

Collonel en Tromp Walle Lolkes Koopman te Woudsend tot Luitenant Kwartiermeester  enz. enz. jaar 1814 (2) 

6388 134 tot en met 

146 
05-10-1814 

Tromp Walle Solkes---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van Woudsend deelt de Gouverneur van Vriesland mede dat door 30 

manschappen van de 4e Compagnie Landstorm de voorgedragen officieren Velderen Rengers ….?, Luitenant Colonel  en 
Engelman Ruel J. A., ….? Luitenant Quartiermeester, Walraad van Weldren Rengers Bernhard , Tromp Walle Solkes Kapitein 

der Compagnie , Oppedijk Pier Johannes 1e Luitenant afkeuren en tegen hun is,   en dat zij de voorkeur (zeer vele verlangden) 

geven aan Bakker Jan Minnes  als Luitenant Colonel  maar dat de burgemeester enz. en vervoegden er bij mij Schout van 
Woudsend de volgende personen van de Landstorm Schotanus Gerrit Nolles, Bok de Haring Jacobus, Reidsma Ate Alles, Vries 

de Sijbold Ottes en Vries de Tjeerd Ottes welke mij ten kennen gaven , dat zij lieden en vele anderen  gansch geen genoegen in 

deze mijne voorstelling  om de afkeuring der officieren  ten mijne kantore en heb ik 2 personen moeten voorstellen en wel ; 
Schuit van der Hidde Obbes Kapitein en Aukes A. Aukes 1e Luitenant waarmede zij alle tevreden zouden zijn enz verder diverse 

correspondentie hier over en een naamlijst van de Landstorm die tot de 4e Compagnie behoren van het 2e Bataillon tot kiezing 

van de Kapitein, 1e en 2e Luitenant en wel de stemhebbende Lolkes Lourens, Vries de Sible A., Storm Sijze L., Jonkman 

Hendrik T., Oppedijk Pier J., Tromp Jan Solkes, Auke A. Aukes, Reidinga Ate Pieters, Tromp Age Hijlkes, Overzee Jan Aukes 

verder worden genoemd Visser Wieger W. en Persoer? Luitsen A?des enz. jaar 1814 (28) 

8356 303-22, 4              
25-03-1841 

Tromp Walle te Leeuwarderadeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie 
Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van 

de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie 

Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)  document (9) 

6028 810 

13-11-1817 

Tromp Wietske H. 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) 

3698 A-14 

08-10-1828 

Tromp Wietske Hijlkes----  Hornstra Hylke Klazes zoon van Hornstra Klaas Siebes en Tromp Wietske Hijlkes  hij is in de nacht 

tussen den 6e en den 7e dezer ontvlugt samen met zijn grootvader Hornstra Siebe Klazes vermoedelijk naar de enz. , wordt 
vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen 

opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (6) 

5997 307 
31-03-1815 

Tromp Wytske Hylkes 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    119 

5985 167 

04-03-1814 

Tromp Wytske Hylkes----- 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) 

6005 938 blz. 6 

30-11-1815 

Tromp Wytske Hylkes Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken 

(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6) 

6016 707 
21-11-1816 

Tromp Wytske Hylkes, 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) 

8368 572/5 
00-00-1841 

Tromp, Jeltje Johannes, gehuwd met Hornstra Pier Jelles , betreft een te ontvangen  schuld, jaar 1841, (2) 

8367 545/10 

04-06-1841 

Tromp, Michiel Ages, een handgeschreven brief met zijn handtekening, verzoek van hem om commies van de binnendienst te 

mogen worden, jaar 1841  (4) 

8385 925/18 
18-09-1841 

Tromp….? Friesche Kofscheeps Reederij te Woudsend de heer Tromp Directeur dienen een request in jaar 1841 (1 

6243 191-18 

06-03-1814 

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

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

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

3701 15-D 

10-02-1842 

Trompetter Dirk Geerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen 

der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (8) 



3701 15-D 

10-02-1842 

Trompetter Geert Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen 

der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (8) 

6864 26/1-C, 52 

07-01-1825 

Trompetter Geert te Barradeel 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit 

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

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Trompetter Gerrit Dirks te Harlingen 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) 

6243 191-9 
06-03-1814 

Trompetter J. 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) 

6869 26-02-1825 
21-A  

Trompetter K. D. Chalouproeijer hij staat op een document met 5 kolommen informatie dat hij bekend ontvangen te hebben (en 
zet zijn handtekening daarvoor) van de Commisen Visiteurs aan boord van ’s Rijks Uitlegger Boreas bij de Engelsmansplaats de 

somma van enz. jaar 1825 (2) 

8264 192/19, 197 
24-02-1840 

Trompetter K. D. de weduwe Sloeproeyer, jaar 1840 

8306 1025/4 

22-A 
15-10-1840 

Trompetter K. D. Op de Abt Chalouproeyer, jaar 1840 

6866 04-02-1825 

28-B 

Trompetter K. D. wegens 22 dagen kostgeld over de enz. Hij wordt vermeld op het document Rekening en Verantwoording 

welke zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. jaar 1825 (6) 

8132 31/7                
268/341 

12-01-1838 

Trompetter K. Engelsmanplaat Sloeproeyer Klaringsvaartuig, jaar 1838 

8188 522/13, 188 

21-05-1839 

Trompetter K. Engelsmansplaat Sloeproeyer Klaringsvaartuig, jaar 1839 

8108 34, 857/2 

30-08-1838 

Trompetter K. Ezumazijl Chalouproeyer Klaringsvaartuig, jaar 1838 

6834 9-A 

21-02-1824 

Trompetter K. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot 

betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5) 

8064 31/7, 268 

09-01-1838 

Trompetter K. Sloeproeijer op Klaringsvaartuig, jaar 1837 

8256 52/11, 119 

15-01-1840 

Trompetter Klaas de weduwe Oostmahorn Chalouproeyer, jaar 1840 

8203 824/13, 197 

12-08-1839 

Trompetter Klaas Dirks de weduwe Sloeproeier Engelmansplaats, jaar 1839 

7970 119, 30/7 

09-01-1837 

Trompetter Klaas Engelsmanplaat Chalouproeier Boreas, jaar 1837 

8193 624/12, 197 

18-06-1839 

Trompetter Klaas Engelsmansplaat Sloeproeyer op Klaringsvaartuig, jaar 1839 

8180 391/10, 188 
13-04-1839 

Trompetter Klaas Verdronken op de Engelsmansplaat Chalouproeyer, jaar 1839 

8285 615-17 

19-06-1840 

Trompetter Simon het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken als Sergeant (Dienstpligtig) in November 1830 

en actief gediend tot september 1834 enz. jaar 1840 (4) 

6102 43-B 
12-01-1824 

Trompo Tiete Solkes,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het 
Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der 

tractementen enz. enz. jaar 1824 (4) 

8224 1236-5 

00-12-1839 

Tromstra Ane F.  wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen van het Kantoor Franeker,  Betaalde en Gedane  posten op 

Memoriaal  van Franeker  jaar 1839 (3) 

6251 1040 

22-10-1814 

Trony J.  .---- Stelwagen J. J. ,  Hij ondertekend als lid van de vroedschap van de Stad Workum een  document dat aan de 

Gouveneur van Vriesland gestuurd wordt betreffende , zij verwonderen zig over de belasting op de huurwaarde van ongebouwde 

eigendommen van 25 %  enz. enz. enz.  tevens een  extract uit de Notulen van de Vroedschap  waarin genoemd Abinga van 
Humalda Jonkheer J ,  en de Burgemeester Everts E. A. (Evert Arend) Everts C. A. i.v.m. met een benoeming van een beangrijke 

post door  Abinga van Humalda Jonkheer J . , en getekend door Brandenburgh J. President en Potma A. L.  (secretaris) ,  

Koelman Jan.,   Stelwagen J. J., Trony J., tevens een handgeschreven en ondertekende brief van  Sluijterman L. A. F.  waar hij 
klaagt over het gedrag van de Burgemeester Everts jaar 1814 (9) 

6418 255-A 

00-05-1817 

Troost Dirk 26 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 

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

Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de 
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar 

de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)  

6833 38-D deel 2 
Blz. 18 

06-02-1824 

Troostenbug de Bruin van J. te Borne, 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. 12 

16-01-1822 

Troostenburg de Bruin van J. te Borne, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

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

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

(5) dossier (43) 

6709 36 deel 2  blz. 

18 
16-01-1822 

Troostenburg de Bruin van J. te Borne, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

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



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

(5) dossier (43) 

8225  1253-13, 22 

10-12-1839 

Trosel Frederik 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)  

8373 669/21 
09-07-1841 

Trosel Gerhardus.  een handgeschreven brief met zijn handtekening hij is door een blessure aan zijn bil onbekwaam geworden 
voor het enz. enz., jaar 1841 (2) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Trosel Gerrit, 157 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) 

9921 22              20-
10-1882 

Trossel J., 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) 

8285 611-19, 1 

18-06-1840 

Trossel Jozepg staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding of ontslag 

de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Workum 

Trost van C. ondertekend namens B. & W.  van  de Gemeente Workum 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Workum 

Troste (de Heer) te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand Juli 

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

(3) Gehele provincie (122) 

6100  1215-40 
29-11-1823 

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

6838 25-D 

29-03-1824 

Troste C---- Workum, benoeming van de leden van de raad , Schols J., Kannegieter J. (Johannes), Hoekema S. J., van Beijma 

thoe Kingma J. M., Lamoraal Sluijterman A.E., Kingma R. J., Troste C.,  Koelman J. Bergh van den H.,  Bronger K. E. en als 

burgemeester Schols J. (Jurjen) en wethouders Kannegieter J. en Hoekema S. J. …Wij Willem bij de gratie gods Koning der 
Nederlanden enz. (10) jaar 1824 

6251 1040 

22-10-1814 

Troste C. (Carl) Hij ondertekend als lid van de vroedschap van de Stad Workum een  document dat aan de Gouveneur van 

Vriesland gestuurd wordt betreffende , zij verwonderen zig over de belasting op de huurwaarde van ongebouwde eigendommen 
van 25 %  enz. enz. enz.  tevens een  extract uit de Notulen van de Vroedschap  waarin genoemd Abinga van Humalda Jonkheer J 

,  en de Burgemeester Everts E. A. (Evert Arend) i.v.m. met een benoeming van een beangrijke post door  Abinga van Humalda 

Jonkheer J . , en getekend door Brandenburgh J. President en Potma A. L.  (secretaris) ,  Koelman Jan.,   Stelwagen J. J., Trony J., 
tevens een handgeschreven en ondertekende brief van  Sluijterman L. A. F.  waar hij klaagt over het gedrag van de Burgemeester 

Everts jaar 1814 (9) 

6047 379 

03-06-1819 

Troste Carel  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 

(3) 

6253 83 

11-01-1815 

Troste Carl hij ondertekend een document samen met de Burgemeesteren en leden van de Vroedschap van de Stede Workum met 

als onderwerp het de omslag voor Lantaarns, Brandspuiten en Klapgelden jaar 1815 (3) 

6633  1427 
14-11-1814 

Troste Carl in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat als inwoner van de Stad Workum met 
bevreemding zig even als ledematen der Hervormde Kerk aangeslagen hebbende voor de bataling van het achterstallige 

tractement van de Hervormde Predikant enz. jaar 1814 (1) 

6277 30-2 

09-01-1817 

Troste Carl 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) 

6871 28-03-1825 

28-12-1825 
33/1-C 

Troste Carl te Workum, 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) 

3594 Map 32 

00-00-1864 

Troste Carl Wilhelm Christiaan Theodoor te  Bolsward  verzoekt in een door hem geschreven en ondertekende brief om een 

vergunning voor het in dienst brengen van eene schroefstoomboot tusschen Bolsward en Heerenveen met aandoening van IJlst en 
Sneek  enz. jaar 1864 (11) 

6070 424-30      25-

05-1821 

Troste Karel 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 

Troste Karel te Workum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6082 453 

03-05-1822 

Troste Karel, 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) 

5993 889 

04-11-1814 

Troste Karl 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) 

6060 480 

06-07-1820 

Trosten Carel, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in 

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

6385 71 en 71-B             
15-07-1814 

Trotz Susanna Cornelia---- Boelens van Hendrik 20 jaar oud zoon van Boelens Ambrosius Aiso en Trotz Susanna Cornelia hij 
wordt vermeld op de Rensigsements Staat der Heeren uit de provincie Vriesland  welke onder de Gardes d’Honneur hebben 

gediend en verzoeken om geplaatst te worden een lijst met 13 kolommen informatie over hem enz. jaar 1814 (3) 

6255 285 

23-03-1815 

TrouljaerdJan D. , ---- Eisma van Loon Jacobus te Sneek , geeft in met eerbied te kennen dat tot zijn grote verwondering  dat in 

de Quotisatie tot afbetaling der schulden opgelegd ten behoeve van de armen te Sneek dat hij is aangeslagen voor enz. enz. en ten 
opzigte van Olivier Willem,  Trouljaerd Jan D. , Buwalda Ane, Gongrijp Tjalling, Giften van Rinnert,  Nijland Jurjen,  allen te 

Sneek en dat zij allen enz. enz. Document is getekend door Fockema E.  jaar 1815 (1) 



6867 09-02-1825 2-

A 

  

Troyen Lubina Johanna---- Steenhouwer Willem Johannes Hendrik, Commies bij het bestuur van accijnssen te Ferwerd 

Onderwerp zijn request betreffende kwijtschelding van driehonderd en vijftig gulden  wegens het niet in tijds afleggen van de eed 

betrekkelijk de memorie van aangifte van de nalatenschap van Troyen Lubina Johanna overleden 06-06-1823 enz. enz. jaar 1825 

(3) 

6865 14-A 

20-01-1825 

Troyen van  Lubina Johanna---- Steenhouwer Willem Julianus Hendrik commies bij de accijns te Ferwerd.Onderwerp;  betreft 

een request voor vrijstelling van boete als erfgenaam van zijn moeder Troyen van  Lubina Johanna overl. 06-06-1823 enz. enz. 

jaar 1825 (3) 

6853 17-A 
11-09-1824 

Troyen van Lubina Johanna---- Steenhouwer Willem Julianus Hendrik, een handgeschreven brief met zijn handtekening, 
Onderwerp; verzoekt een vrijstelling, wordt in genoemd zijn moeder Troyen van Lubina Johanna en haar tante Kuil Barbera 

laatst weduwe van Swart Jacobus  bij testament van 08-04-1794 enz enz. jaar 1824 (4) 

6855 7-A 
08-10-1824 

Troyen van Lubina Johanna---- Steenhouwer Willem Julianus Hendrik, terugzending request waarin hij verzoekt vrijstelling van 
een boete van fl. 258.06 wegens  telate inlevering memorie wegens de nalatenschap als enigst zoon van Troyen van Lubina 

Johanna overl. 06-06-1823 te Ferwerd jaar 1824 (2) 

6865 15-A 
14-01-1825 

Troyen van Lubina Johanna---- Steenhouwer Willem Julianus Hendrik commies bij de aangifte accijnsen hij rapporteerd dat de 
Rekestant als erfgenaam van zijn moeder  Troyen van Lubina Johanna overl. 6 Juni 1823 te Ferwerd een memorie heeft 

ingeleverd bestaande een waarde van fl. 3400 inesteld door deszelfs oud tante Kuyl Barbera weduwe Swarts gewoond hebbende 

te Groningen  bij testament van 8 April 1794 enz. Enz.  Jaar 1825 (3) 

6864 18-C 
07-01-1825 

Truggelaar Sander * 21-12-1802 Kestering;   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) 

8093       565-6   

13-01-1838 

Trugler Willem Jan Geb. Tiel, laatst gewoond hebbende te Tiel. Flankeur Overleden te Semarang  23-9-1836,  (3) totaal dossier 

van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1837 (20) 

6838 7-A bijlage 2 

Vrouwen 
Huis Justitie 

26-03-1824 

Trul Aukje F., 13 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) 

6843 30-C onge- 
huwden D. 

21-05-1824 

Trumper Christinus, 513 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 

Trumper Coenraad, 867 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) 

6026 645 

20-09-1817 

Trumpi, Commies (Brigadier) zijn gedrag moet worden onderzocht om de gemelde klachten en Tjallingii Pz.  moet worden gelast 

om enz. enz., Siebesma Bote Botes Sluiswachter te Dokkumernieuwerzijlen hij heeft Trumpi, Commies (Brigadier) 

uitgescholden.  jaar 1817 (12) 

8099 684-14 
13-07-1838 

Tscharmer Louis , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33,  * 1814  (24 jaar in 1838) te Bazel,  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) 

9183 1618 
08-11-1916 

Tuberculosebestrijding----- Boerema T. Voorzitter en Veltstra P. secretaris Wijkverpleging en Tuberculosebestrijding  
“Utingeradeel” te Akkrum een handgeschreven brief met hun handtekening verzoekt  vergunning tot het maken van  uitwegen op 

hun eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Akkrum sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met 

de toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (11) 

6007 18 

08-01-1816 

Tucesen von  Caroline geboren von Gontare, vergunning voor een verloting van een kostbare ring voor de kas van de weduwen 

en wezen van den Pruisichen Landweer enz. jaar 1816 (3) 

6053 871 

03-12-1819 

Tuchthuis---- Gevangenissen, Leeuwarden  een opgave van Defecten aan de gevangenhuizen (Tuchthuis en het Blokhuis)  die 

noodzakelijk hersteld moeten worden jaar 1819 (7) 

6062 625 

12-09-1820 

Tuchthuis---- Romkes Johan , een staat van 1/3 der verdienste der gevangenen te Leeuwarden enz. enz. jaar 1820 (2) 

6054 76 

31-01-1820 

Tuchthuis,  Onderwerp; een document met een lange lijst van  defecten aan de gevangenishuizen die spoedig hersteld moeten 

worden enz. enz.  een lijst met gespecificeerde defecten en een gobale begroting van kosten enz. enz. jaar 1820 (16) 

6056 166 

07-03-1820 

Tuchthuis,  Onderwerp; een document met een lange lijst van  defecten aan de gevangenishuizen die spoedig hersteld moeten 

worden enz. en  een lijst met gespecificeerde defecten en een globale begroting van kosten enz. enz. jaar 1820 (4) 

6868 16-02-1825 

14-A 

Tuchtiging---- Gevangenissen: Huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden Staten van het Mouvement der Kleeding en 

Liggingsstukken benevens eene opgave der bevolking enz. jaar 1825 (19) 

6868 16-02-1825 

14-A 

Tuchtiging---- Gevangenissen: Huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden Staten van het Mouvement der Kleeding en 

Liggingsstukken benevens eene opgave der bevolking enz. jaar 1825 (19) 

4635 Groen  

27-07-1880 

Tudhind A. M. Kapitein op de Lutto, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het 

beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

8161 79-4 

22-01-1839 

Tuhij Antonie, Bergen op Zoom 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) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 25 

06-02-1824 

Tuijll van Serooskerken van Vleuten van J. M. (de Baron) Gouverneur en President van Utrecht, 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 



6054 63, blz. 31, 

34, 37, 42, 45, 

49,  76, 77. 

78, 79, 80, 83, 
84, 85 

27-01-1820 

Tuijmeaar Sybe  Koopman te Heerenveen wordt genoemd als ontvanger strijkgeld enz. 5e  en 8e perceel koper bosschenten 

eerste en ten vierde  na perceel 12---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop 

en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet 

van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden 
vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    

en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 92 ) 

6285 1245 
16-12-1817 

Tuijmelaar ….?  Sluis van der ….? en Tuijmelaar ….? Kooplieden te Heerenveen  Onderwerp hun Rekeste  weges in 1812 en 
1813 geleverde Bouwmaterialen voor de stalling en de woningen voor de Gendarmerie enz. jaar 117 (3) 

9126 812-4 

08-05-1879 

Tuijmelaar C. T. Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Heerenveen met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (4) 

6054 63, blz.  77. 
78, 79, 80,   

27-01-1820 

Tuijmelaar Cornelis  ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de 
processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 

febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden 

vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    
en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 92 ) 

6301 318-8 

19-09-1821 

Tuijmelaar en Sluis van der Kooplieden te Heenveen  is schuldeiser en ontvangt zijn tegoed, Komt voor in een document 

genaamd Staat van schulden tot laste der voormalige Gemeente Heerenveen  in de jaren 1812 en 1813 ter zake het Casernement 
van de Brigades Gendarmerie aldaar gestationeerd enz. jaar 1822 (7) (dossier 38) 

6301 318-25 

19-09-1821 

Tuijmelaar H & zoonen Kooplieden te Heerenveen  is schuldeiser en ontvangt zijn tegoed, Komt voor in een document genaamd 

Staat van schulden tot laste der voormalige Gemeente Heerenveen  in de jaren 1812 en 1813 ter zake het Casernement van de 

Brigades Gendarmerie aldaar gestationeerd enz. jaar 1822 (7) (dossier 38) 

6248 754 

12-08-1814  

Tuijmelaar H. hij ondertekend  samen met de andere leden van de Gemeente raad van Heerenveen ----- Hiddinga Elias:  

Onderwerp; zijn teruggaande request met de vraag of zijn inwonende zoon gehuwd of ongehuwd is enz. enz. jaar 1814 Tuimelaar 

Hendrik,  Koopman Hij staat op een lijstje genaamd: Geextratieerd uit de Repartike over de ingezetenen van de Gemeente 
Heerenveen tot vinding van het tekortkomende op de behoeften dier genoemde gemeente voor het jaar 1813 aangeslagen voor fl.  

en ondertekend door alle leden van de Raad der Gemeente Heerenveen enz. jaar 1814 (3) 

6293 47,  20-34  

07-10-1818 

Tuijmelaar H., (Hendrik)----  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) 

6054 63, blz.  77. 

78, 79, 80, 83, 

84, 85 
27-01-1820 

Tuijmelaar Hendrik ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de 

processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 

febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden 
vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    

en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 92 ) 

6098 896 
15-09-1823    

Tuijmelaar Hendrik----  Tuijmelaar Johannes Koopman te Heerenveen (( zijnde de zoon van Tuijmelaar Hendrik voornaam 
Landeigenaar onder de klokslag Heerenveen))  wordt  voorgesteld voor de functie van zetter der belastingen enz. enz. ook Bree 

van Wilhelmus Johannes Koopman en Winkelier te Heerenveen voor deze functie i.p.v. de overleden heer Brouwer A. jaar 1823 

(1) 

6293 47-20 t/m/34 
07-10-1818 

Tuijmelaar Hendrik , Koopman te Heerenveen,  Gorter W. S.,  Lang de Popke als Dorpregter,  Spanjaard Jan Boekhandelaar te 
Heerenveen, Kromhout Wiebren Baukes in 1811 Timmerman te Heerenveen,  Bult Johannes Jans , dit document betreft 

uitbetalingen aan voornoemde personen wegens geleverde diensten en/of Leverantie’s enz.  verder gaat het dossier erover dat er 

geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van enz zie ook voor meer tekst b.v.  Gorter Wigle Sjoerds   Jaar 1818 (5) totale 
dossier (45) 

6283 1072 

17-10-1817 

Tuijmelaar Hendrik en zonen ---- Lieblink N. de weduwe, Tuijmelaar Hendrik en zonen, Smid Mintje Johannes de weduwe , 

Leeman Philippus, Meijer Johannes de weduwe de grietman verzoekt aan de gouveneur te kunnen betalen de pietensien van 
voornoemden wegens allen relatief de Gendarmerie en Kozakken  en van welk men de betaling  enz. enz. jaar 1817 (1) 

6277 6 

01-01-1817  

Tuijmelaar Hendrik en zoonen, Kooplieden te Heerenveen, hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland 

dat hij 6 ellen laken heeft geleverd  op last van de Maire  Semler F. (Frederik) dezer plaats aan de Cosakken conform de 

bijgaande rekening (=aanwezigin dossier) en verzoekt dus ook om betaling enz. enz. jaar 1817 (6) 

6293 47, 1-12 

07-10-1818 

Tuijmelaar Hendrik Koopman te Heerenveen ---- Goinga van Sieds Pieters te Heerenveen Hij schrijft en ondertekend een brief 

met als onderwerp: dat zijn request van 25-08-1815 in betrekking als gezworen klerk in Schoterland heeft opgemaakt uit de 

stukken enz. onder hem aanwezig en daar een kastekort is i.v.m. de vrijwillige werving van manschappen in 1809 enz. enz. wordt 

ook in genoemd: Coehoorn van Scheltinga Menno deze heeft een som geld genegotieerd van  Tuijmelaar Hendrik zonder 

daarvoor verantwoording te hebben gedaan enz.  en Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) Assessor van Schoterland , verder verklaart 

Berg van den Giel Cornelis  Vrederegter te Heerenveen, te weten dat  in het najaar van 1809  in naam van het bestuur van de heer 
Willinga J. A. van Oldeberkoop een somma van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is 

gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen voor transport enz. en dat  de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er 

geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van  Tuijmelaar Hendrik dat hij ten huize van Fonk Pieter Johannes verder een 
verklaring van Gorter Wigle Sjoerds Executeur van Schotereland verklaard dat hij weet dat uit het kistje een somma van duizend 

gulden is genomen door enz. enz. jaar 1818 (15) dossier met verdere administratie zoals de staat Ontvang en Uitgaaf van het 

voormalige district Schoterland (45) 

6251 1086 

11-11-1814 

Tuijmelaar Hendrik, ---- Hiddinga Elias, Koopman wonende op het Heerenveen, hij schrijft en tekent een brief aan de Gouveneur 

van Vriesland dat hij door de Gemeente Heerenveen wordt aangeslagen voor 205 gulden maar dat volgens de bijlage (aanwezig) 

blijkt dat de navolgende personenTuijmelaar Hendrik, Haaften van Jacob Regter  , Nauta Ruardus Regter van Instructie  voor 
minder zijn aangeslagen en hij vraagt dan ook enz. enz. jaar 1814 (3) 

6086 867, 1,  

11-12 

17-09-1822 

Tuijmelaar Hendrik, Plaatsvervanger van het Vredegerecht te Heerenveen en Lid van het Collegie van Regenten van de 

gevangenis te Heerenveen enz. enz. jaar 1822 (5) 

6017 775 en 776 

27-12-1816 

Tuijmelaar J. C. Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Rauwerd  jaar 1816  (5) 



6098 896 

15-09-1823    

Tuijmelaar Johannes Koopman te Heerenveen (( zijnde de zoon van Tuijmelaar Hendrik voornaam Landeigenaar onder de 

klokslag Heerenveen))  wordt  voorgesteld voor de functie van zetter der belastingen enz. enz. ook Bree van Wilhelmus Johannes 

Koopman en Winkelier te Heerenveen voor deze functie i.p.v. de overleden heer Brouwer A. jaar 1823 (1) 

6868 16-02-1825 
31-B 

Tuijmelaar Siebe ---- 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) 

5985 167 

04-03-1814 

Tuijmelaar T. 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) 

9184 400 

02-04-1917 

Tuil K. gehuwd met Balk Geertina, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter 

provinciale griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 

1917 (4) 

9184 557 

03-05-1917 

Tuil Kijmpe, komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

de maand April met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

6717 193 

00-00-1823 

Tuil, Gerben ----   Ytje Geukes weduwe  Gerben Tuil, zij wordt door de Heel en Vroedmeester S. O. van Kamma er van 

beschuldigd een bevalling te hebben gedaan bij een bij haar gehuisveste vrouw, en  op 19-08-1823 bij de vrouw van Simon Eges 
Luimstra, Landbouwer te Surhuisterveen zonder daartoe bevoegd te zijn  Jaar 1823 (1) 

6060 480 

06-07-1820 

Tuilke3ma Rintje Jetzes 

6418 255-A 
00-05-1817 

Tuiman Cornelis Jochems 410 is zijn volgnummer en Adorp 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) 

6633  1447 

15-11-1814 

Tuimelaar (Tiumelaar)---- Tiumelaar (Tuimelaar) met terugzending van zijn  requeste  houdende verzoek om zeker Bruggetie 

genaamd Kostverloren en gelegen in de Departementale weg tusschen de zogenaamde Idema  Vaarts Brug en de Schans onder 
Heerenveen ten hunne kosten te mogen herstellen enz. jaar 1814 (2) 

6260 777 

04- 08-1815 

Tuimelaar ….?---- Scheltinga van M. C., Tuimelaar ….? en Brouwer G. J.  Omtrent de goed gedane som van fl. 150.= bij de 

begroting van 1814  onder den agterstand  hebben voornoemdendit bedrag  voorgeschoten aan den ontvanger der gemeente enz. 

tevens een staat der schuld  ten laste van de gemeente Heerenveen waarin ook genoemd Hiddinga E. te Heerenveen jaar 1815 (4) 

6388 29          04-

10-1814 

Tuimelaar A. H. wordt vermeld in de staat der aan Russische Militairen in Comptante penningen verstrekte of geleverde 

goederen enz. jaar 1814 (2) 

6242 82,1-7a+15               

07-02-1814 

Tuimelaar Cornelis , Koopman, komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken  waarop de personele 

omslag enz. enz. jaar 1814 (10) 

3701 15-C 

09-02-1839 

Tuimelaar Cornelis, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van 

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

ouders en/of kinderen enz. 1839 (11) 

3700 15-C, 1 - 8 

04-02-1837 

Tuimelaar Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven 

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

de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

5997 281 
25-03-1815 

Tuimelaar H, verzoekt om reparatie en verhoging van de Kost of Postverloren Brug Tussen de Idemabrug en de Schans nabij 
Heerenveen , en Peereboom J. Ingenieur die daarover bslist,  enz. jaar 1815 (3) 

6626 517 

14-04-1814 

Tuimelaar H.  hij wordt vermeld in een document van de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat zijn request betreffende 

een zekere brug genaamd Postverloren en door anderen Kostverloren genaamd de herstellingen kwamen ten laste van  het 
toenmalige District Angwirden enz. jaar 1814 (4) 

6644  826 

28-09-1815 

Tuimelaar 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) 

6389 33-34 

02-11-1814 

Tuimelaar H. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde tweede Bataillon, Onderwerp:  

geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den 
commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de 

Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand 

enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5) 

6293 47-1, 2,13 

07-10-1818 

Tuimelaar H. Koopman hij ontvangt een som van fl. 1000 enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige 

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

6242 82, 1-7a +9               

07-02-1814 

Tuimelaar H. Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens een verzoek tot enz. beslissing op zijn request 

betreft de aanslag voor belastingen enz. jaar 1814 (12) 

6631  1102 
13-07-1814 

Tuimelaar Hend’ k C. S.  een request houdende het verzoek om het bruggetje genaamd Postverloren (ook vermeld Kostverloren)  
gelegen in de weg tussen Akkrum en het Heerenveen  en wel tusschen de zgn Nieuwe Vaart of Idemasbrug in de Terbandster 

Schans ten hunne kosten te mogen laten repareren en hetzelve een voet te verhogen ten einde hierdoor den afvoer der Turf uit 

hunna veen Graverijen ten Oosten het zelve Brugje enz. enz. ook aanwezig de tekening van het Brugje in doorsnede enz. jaar 
1814 (17) 

5987 373 

16-05-1814 

Tuimelaar Hendrik te Heerenveen hij wordt benoemd in het Collegie van Regenten over de gevangenissen in genoemd 

arrondissement enz. enz. jaar 1814 (3) 

5991 693 

06-09-1814 

Tuimelaar Hendrik,  Hij is een van de regenten van de gevangenissen in het Arrondisement Heerenveen die geinstalleerd zijn. 

Enz. jaar 1814 (2) 

6248 754 Bijl. A. 

12-08-1814  

Tuimelaar Hendrik,  Koopman Hij staat op een lijstje genaamd: Geextratieerd uit de Repartike over de ingezetenen van de 

Gemeente Heerenveen tot vinding van het tekortkomende op de behoeften dier genoemde gemeente voor het jaar 1813 
aangeslagen voor fl. enz. enz jaar 1814 (1) 

5986 245, 3 

04-04-1814 

Tuimelaar Hendrik, hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de Burgemeester van Heerenveen 

Semler F. (Frederik) voorgedragen tot Regent van het Collegie der gevangenissen te Heerenveen enz. jaar 1814 (1) 



6251 1087 

11-11-1814 

Tuimelaar Joh. Koopman---- Hiddinga Hermanus ,  Koopman wonende op het Heerenveen, hij schrijft en tekent een brief aan de 

Gouveneur van Vriesland dat hij door de Gemeente Heerenveen wordt aangeslagen voor 58 gulden maar dat volgens de bijlage 

(aanwezig) blijkt dat de navolgende personenCats Jentje Ez., Ontvanger,  Wentholt Jan |Controleur,Tuimelaar Joh. Koopman 

voor minder zijn aangeslagen en hij vraagt dan ook enz. enz. jaar 1814 (3) 

6263 1106 

06-11-1815 

Tuimelaar Johannes----    Hiddenga Elias , Koopman van beroep wonende te Heerenveen  is aangeslagen voor de belasting 

personele omslag voor f. 119 en daar tekent hij in een geschreven brief met zijn handtekening bezwaar tegen aan , hij is best 

bereidwillig om te betalen maar dat de heeren Haeften van Jacob en  Tuimelaar Johannes zoon van Tuimlaar Hendrik  minder 
moeten betalen  en niettemin  de heer Nauta R.  Ontvanger Particulier  die een groter inkomen heeft voor minder is aangeslagen 

en Mollema Molle Wobbes  zoon van Mollema Wobbe Molles geheel niet zijn aangeslagen  en Haeften van Bartholomeus 

Cornelis Gerardus   zoon van Heaften Jacob   welke op een zeer laag bedrag aangeslagen zijn  enz. tevens aanwezig een extract 
uit de repartitie lijst  enz.waarop vermelde personen en ook Hiddinga Herman met hun beroep en het aangeslagen belasting 

bedrag enz. jaar 1815  (5) 

6401 
 

860-1-3+5 
31-10-1815 

Tuimelaar Johannes 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) 

6393 134 
28-02-1815 

Tuimelaar Johannes Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en 
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5) 

6402 

 

922-1+ 10 

09-12-1815 

Tuimelaar Johannes 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) 

3701 1-C, 2 

01-03-1839 

Tuimelaar Martinus Cornelis te Harlingen, 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 15-C 

09-02-1839 

Tuimelaar Martinus Cornelis, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van 

opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de 
ouders en/of kinderen enz. 1839 (11) 

3700 15-C 

nrs 1 - 8 

04-02-1837 

Tuimelaar Martinus Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de Gemeente Harlingen 

opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 

kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12) 

6247 605 

13-07 -1814  

Tuimelaar S. en Comp.---- wordt vermeld op 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) 

6383 132 
09-05-1814 

Tuimelaar S. en Feits L. woonachtig te Heerenveen geven bij request te kennen dat een aantal inwoners enz. beminnaars van 
Muziek wel genegen zijn om bij de daar al opgerichte Landstorm enz. onder directie van Bree van F. Orcestmeester enz. jaar 

1814 (1) 

6263 1106 

06-11-1815 

Tuimlaar Hendrik  ----  Hiddenga Elias , Koopman van beroep wonende te Heerenveen  is aangeslagen voor de belasting 

personele omslag voor f. 119 en daar tekent hij in een geschreven brief met zijn handtekening bezwaar tegen aan , hij is best 

bereidwillig om te betalen maar dat de heeren Haeften van Jacob en  Tuimelaar Johannes zoon van Tuimlaar Hendrik  minder 

moeten betalen  en niettemin  de heer Nauta R.  Ontvanger Particulier  die een groter inkomen heeft voor minder is aangeslagen 
en Mollema Molle Wobbes  zoon van Mollema Wobbe Molles geheel niet zijn aangeslagen  en Haeften van Bartholomeus 

Cornelis Gerardus   zoon van Heaften Jacob   welke op een zeer laag bedrag aangeslagen zijn  enz. tevens aanwezig een extract 

uit de repartitie lijst  enz.waarop vermelde personen en ook Hiddinga Herman met hun beroep en het aangeslagen belasting 
bedrag enz. jaar 1815  (5) 

8280 526-1, 16 

22-05-1840 

Tuin v.d. A. te Haskerland is degene die de drank ontvangt 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 
Haskerland zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 

Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

6641  602 

15-07-1815 

Tuin van der Dirk Lieuwes---- Bonhomme H. D. (Henri Damas) Schout van Surhuizum ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende het request van de Diakonen van Gerkesklooster betrekkelijk de persoon Tuin van der 
Dirk Lieuwes en dat deze persoon bij de Schout geheel onbekend is maar dat hij wel zich als een slecht persoon heeft gedragen 

enz. jaar 1815 (2) 

8375 716-3_2a 
22-07-1841 

Tuin van der Ids Fekkes Haskerland 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_3B 
22-07-184 1 

Tuin van der Ids Fokes Leeuwaden is de plaats van waar opgezonden en Haskerland 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) 

9921 21 

20-10-1882 

Tuin van der J.  Politiebeambte te Kollum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters 

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

6865 1-C no. 2 

24-01-1825 

Tuin van der Jan Hendrik7e 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 642 

07-04-1915 

Tuin van der Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3) 

6627 618 

31-04-1814 

Tuin van der P. J. 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)  

8380 835-4 

05-07-1841 

Tuin van der S. J. te Oostermeer wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane 

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



3622 A-1 

30-10-1832 

Tuin van der Sjoerd Jans te Kollum, hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat 

genaamd Kollumer Tolhuis   met als borg Ritsma Klaas en Meinardy Sybren ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij 

inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar 

Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun 
handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832  dossier (50) 

6276 1102-16 

18-12-1816 

Tuin van Gosse G. ,Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten 

gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens 
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier 

(21) 

6099 1066 

31-10-1823 

Tuinbman Jeene Frisgers, 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) 

6034 398 

30-05-1818 

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

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

6645  888 

12-11-1815 

Tuinder Jacob---- Assen van J. Schout van de gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 

om het kind van Willems Joukjen gehuwd met Tuinder Jacob beide in het Tuchthuis geconfineerd ten spoedigsten te doen 
afhalen enz. en de kinderen in onegt geboren wonen nu bij Jacobs Antje weduwe van Tuinder Johannes enz. jaar 1815 (2) 

6646  961 

21-12-1815 

Tuinder Jacob---- Bouwma Eelke Melles en Byma Sikke Wybes (ondertekend als S. W. Bima) in qualiteit als Armvoogden van 

den dorpe Veenwouden alsdat enen Tuinder Jacob van den Dorp Ee en Willems Joukjen geboren te Veenwouden doch te Ee 

hebbende gewoond beide zittende gevangen  in het Landschapstucht en werkhuis te Leeuwarden en zich bevorens door 
onderlinge trouwbeloften hebben verbonden  enz. jaar 1815 (2) 

6028 810 

13-11-1817 

Tuinder Jacob Jans 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) 

5997 307 
31-03-1815 

Tuinder Jacob Jans 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    101 

6016 707 
21-11-1816 

Tuinder Jacob, 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) 

6645  876 

31-10-1815 

Tuinder Jacob----Cats S. President van het Collegie van Regenten over de gevangenhuizen binnen Leeuwarden ondertekend een 

brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een opgave van vrouwen in de gevangenis die een kind bij zig hebben;  
In de Gevangenis: 1)  Joukje Willems x Jacob Tuinder (ook in de gevangenis zittende) wiens overige kinderen bij de 

grootmoeder enz, 2) Grietje Jacobs Hilberda, ongehuwd geb. Makkum  d.v. Jacob Hilberda en Tettje enz., 3) Johanna Brons 

ongehuwd, geb. Lwd. Dochter van Toontje wed. Brons En in het Blokhuis; Pietje Heins ongehuwd en geb. Lippenhuizen d.v. 
Hinne Sipkes en Aukje Martens. Jaar 1815 (1) 

6838 7-A bijlage 1 

Mannen 

Correctie 

26-03-1824 

Tuinder Joh’s S., 107 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) 

6645  888 

12-11-1815 

Tuinder Johannes---- Assen van J. Schout van de gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland 

betreffende om het kind van Willems Joukjen gehuwd met Tuinder Jacob beide in het Tuchthuis geconfineerd ten spoedigsten te 

doen afhalen enz. en de kinderen in onegt geboren wonen nu bij Jacobs Antje weduwe van Tuinder Johannes enz. jaar 1815 (2) 

6838 7-A bijlage 1 
Mannen Huis 

Arrest 

26-03-1824 

Tuinder Johannes S., 18 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) 

4635 B-1 

18-02-1892 

Tuinder W. Visschuit, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en 

de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. 

8386 940/5 
22-09-1841 

Tuinema P. S. Te Leeuwarden Onderwerp; Brandijzers tot branding van Zeepvaten, jaar 1841 (1) 

6050 

 

670 

17-09-1819 

Tuinema Pieter Siegers  ---- Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de 

Assessor Hartmans H. D. (Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat Engelsche 
Brikschip gestrand bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat  Bosch van der Freerk Pieters en Zee van der Jan 

Eintes beide Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e  ten een uur het schip is komen aanzeilen en op 

genoemd rif is gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen, verder genoemd;  Heezes A. 
Commies, Swart de R. Commies,   Zwart Adolf Heeres Sybren  , commies van de in en uitgaande regten en accijnsen en namen 

van bergers Hoekstra Christ. Jan,  Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje Arends,  

Jong de Age Nuttes, Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis,  en als getuige Ros van der F. P. , Foekema E. verder 
genoemd Zwart Adolf Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter  en Glint Lume Andreas Commiesen van in en 

uitgaande regten, ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en  Hartmans H. D. (Hartman Dirks) enz.   jaar 1819 (7) 

6069 298 

13-04-1821 

Tuinema Pieter Siegers---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van de Grietenij Westdongeradeel hij is overgegaan in 

bijzijn van de secretaris  Tuinema Pieter Siegers,  Slaterus Wolter, Lume de Glint Andreas en Kelder Johan Commiesen bij de 
directie van in en uitgaande regten enz. te Paesens voor een beschrijving van geborgen goederen aangebracht door de vissers uit 

Moddergat geborgen door Schregardus Fredrik F., Basteleur Goitsen Jelles, Vanger Age L. en Klaasesz. Jan secretaris enz. jaar 
1821 (3) 

6076 914 

24-11-1821 

Tuinema Pieter Siegers---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de 

ambtenaren Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het 

inventariseren en beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat  onder Nes aan land gebracht van 
een op het Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg 

naar Havre de Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is  gevoerd geweest door de Kapitein Morin 

J., de bergers van de goederen zijn;  Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter 
Pieters, Ley Monte Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes,  Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, 



Camminga Sijmon Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne 

M., Vanger Hendrik L. Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt 

vermeld wat hij heeft geborgen aan goederen  ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9) 

6077 1046 
27-12-1821 

Tuinema Pieter Siegers---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel  heeft ten overstaan 
van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In en 

Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes 

door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane 
Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. 

jaar 1821 (25) 

6046 307 

03-05-1819 

Tuinema Pieter Siegers---- 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)   

6063 709 + 736 

20-10-1820 

Tuinema Pieter Siegers is als getuige aanwezig bij het opmaken van: Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van 

Westdongeradeel als Strandvonder aldaar is overgegaan tot taxatie en beschrijven van eenige vaten Teer door de Visserschlieden 
van Moddergat in de zee drijvende gevonden er wordt een hele lijst opgemaakt en alle merken die op de vaten staan genoemd 

enz. jaar 1820 (11) 

6865 1-C no. 36 
24-01-1825 

Tuinema Roelof Jacobs , 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) 

6070 415 

22-05-1821 

Tuinema, Pieter Siegers---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel als waarnemend Strandvondeer ten 

overstaan van de ambtenaren In en Uitgaande Regten en Accijnsen Tuinema, Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme 
Andreas en Kelder Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van eneige vaten Jenever door de Visschers Post 

Weeltje Aarnts, Wieringa Lieuwe Sytzes, Groen Bote Klaazes van het Moddergat geborgen, ook wordt genoemd Walsma T. W. 

Politiedienaar en Klaasesz Jan Secretaris enz. jaar 1821  (5) 

6380 1 

31-01-1814 

Tuinen S. J. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van een 

document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en nog 

onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien ten 
agteren gaan enz. jaar 1814 (3) 

6271 602 -3 

18-06-1816 

Tuinen v. A. J. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: 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) 

6271 602 -3 

18-06-1816 

Tuinen v. K. J.  staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: 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) 

9134 1081-3 

14-04-1883 

Tuinen van  Ailje Gerrits te Ballum ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting, jaar 1883 (3) 

6386 6 

30-08-1814 

Tuinen van A.---- Tuinen van Sijmon inwonende bij zijn moeder Tuinen van A. zijn weduwe binnen Leeuwarden dat hij door de 

Burgemeesteren van Leeuwarden is gedesigneerd voor den dienst der Schutterij maar hij heeft in 1806 al gediend enz. enz.en dat 
zijn moeder al ruim 70 jaar oud is dat schrijft hij o.a. in een brief die hij ook ondertekend aan de Gouveneur van Friesland enz.  

jaar 1814 (2) 

9725 Deel I   
Blz. 3 

00-00-1862 

Tuinen van Aile, 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) 

9921 3 

20-10-1882 

Tuinen van Ailje Gerrits  Politiebediende te Ballum 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 I   

Blz. 2 

00-00-1861 

Tuinen van Ailtje 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 

Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 

kolommen info. jaar 1861 (2) 

6276 1102-6 
18-12-1816 

Tuinen van Albert R.,  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) 

6626 487  blz. 3  

07-04-1814 

Tuinen van Albert Ritskes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente 

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

belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24) 

6380 1 
31-01-1814 

Tuinen van E. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van 
een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en 

nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien 
ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Tuinen van Eelke, 381 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) 

6381 71 en 121 

00-03-1814 

Tuinen van Eelke, Apotheker te Leeuwarden schrijft in een door hem ondertekende brief (request)  dat hij op 08-12-1813 heft 

moeten laten vervangen in den dienst te Delfzijl enz. enz. dat hij dat heeft gedaan door een plaatsvervanger met name Esveld van 
Johannes, Timmerknecht te Leeuwarden maar dat enz. tevens het antwoord op zijn request jaar 1814 (3) 



6866 27-01-1825 

17-A  

Tuinen van Eke Johannes---- Tuinen van Pieter Johannes te Edens, Tuinen van Jan Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Gerrit 

Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Eke Johannes  huisvrouw van Fopma Harmen Hessels te Jelsum erfgenamen van hunne 

zuster Tuinen van Geerkje Johannes overleden te Sweins 6-12-1823 van welke een nalatenschap van enz. en de overtreding is 

enz. jaar 1825 (2) 

6867 08-02-1825 

13-A 

Tuinen van Eke Johannes---- Tuinen van Pieter Johannes te Edens, Tuinen van Jan Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Gerrit 

Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Eke Johannes  huisvrouw van Fopma Harmen Hessels te Jelsum erfgenamen van hunne 

zuster Tuinen van Geerkje Johannes overleden te Sweins 6-12-1823 van welke een nalatenschap van enz. en de overtreding is 
enz. deel 2 jaar 1825 (2) 

6869 02-03-1825 

5-A 

Tuinen van Eke Johannes---- Tuinen van Pieter Johannes te Edens, Tuinen van Jan Johannes te Oosterlittens en Tuinen van Gerrit 

Johannes mede aldaar en Tuinen van Eke Johannes vrouw van en gesterkt met haar man Hopma Hermen Hessels te Jellum 

verzoeken kwijtschelding van een boete betreffende te late aangifte der memorie van de boedel van wijlen Tuinen van Pierkje 
Johannes overleden 06-12-1823 te Sweins van 275 gulden enz. jaar 1825 (4) 

8386 949/6-4 

00-00-1841 

Tuinen van G. , 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) 

9126 1016 
21-06-1879    

Tuinen van G. A. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te 
Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar 

Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 

inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden 

waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7) 

6271 602 -2  

18-06-1816 

Tuinen van G. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In 

en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden 

ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 2 

26-09-1839 

Tuinen van G. te Oosterlittens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij 

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

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

8285 615-2, 4-2 

19-06-1840 

Tuinen van G. te Oosterlittens wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals 

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

6866 27-01-1825 

17-A  

Tuinen van Geerkje Johannes---- Tuinen van Pieter Johannes te Edens, Tuinen van Jan Johannes te Oosterlittens, Tuinen van 

Gerrit Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Eke Johannes  huisvrouw van Fopma Harmen Hessels te Jelsum erfgenamen van 

hunne zuster Tuinen van Geerkje Johannes overleden te Sweins 6-12-1823 van welke een nalatenschap van enz. en de 
overtreding is enz. jaar 1825 (2) 

6866 27-01-1825 

17-A  

Tuinen van Gerrit Johannes---- Tuinen van Pieter Johannes te Edens, Tuinen van Jan Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Gerrit 

Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Eke Johannes  huisvrouw van Fopma Harmen Hessels te Jelsum erfgenamen van hunne 

zuster Tuinen van Geerkje Johannes overleden te Sweins 6-12-1823 van welke een nalatenschap van enz. en de overtreding is 

enz. jaar 1825 (2) 

6867 08-02-1825 

13-A 

Tuinen van Gerrit Johannes---- Tuinen van Pieter Johannes te Edens, Tuinen van Jan Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Gerrit 

Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Eke Johannes  huisvrouw van Fopma Harmen Hessels te Jelsum erfgenamen van hunne 
zuster Tuinen van Geerkje Johannes overleden te Sweins 6-12-1823 van welke een nalatenschap van enz. en de overtreding is 

enz. deel 2 jaar 1825 (2) 

6869 02-03-1825 
5-A 

Tuinen van Gerrit Johannes---- Tuinen van Pieter Johannes te Edens, Tuinen van Jan Johannes te Oosterlittens en Tuinen van 
Gerrit Johannes mede aldaar en Tuinen van Eke Johannes vrouw van en gesterkt met haar man Hopma Hermen Hessels te Jellum 

verzoeken kwijtschelding van een boete betreffende te late aangifte der memorie van de boedel van wijlen Tuinen van Pierkje 

Johannes overleden 06-12-1823 te Sweins van 275 gulden enz. jaar 1825 (4) 

6282 737-14 
07-07-1817 

Tuinen van Gerrit, 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) 

8280 526-1, 4 

22-05-1840 

Tuinen van H. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke 

ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in 

deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of 
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123) 

8375 708-5_4 

20-07-1841 

Tuinen van H. te Oosterlittens staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. 

B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten 

welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Baarderadeel 

Tuinen van H. te Oosterlittens 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) 

8211 988-3, 4 

Bladzijde 3 

26-09-1839 

Tuinen van H. te Oosterlittens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij 

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

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

8285 615-2, 4-1 

19-06-1840 

Tuinen van H. te Oosterlittens wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 

Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals 
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6) 

6282 737-15 

07-07-1817 

Tuinen van Harmen J., 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) 



6417 176 

1e Bataillon 

22-04-1817 

Tuinen van Harmen Jans 16 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 en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 
1841 (7) 

6282 737-16 

07-07-1817 

Tuinen van hette, Timmerman te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier 

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

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

8199 729/5, 290 

Bladzijde 5-v 
17-07-1839 

Tuinen van J. J. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

8257 74/14 

37-42 
21-01-1840 

Tuinen van Jan Harmens zijn  nummerverwisselaar is Hoffinga Sijbren Pieters hij staat vermeld in een document (met 9 

kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom 
aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de 

hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 33-v 

17-07-1839 

Tuinen van Jan J. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

6282 737-15 

07-07-1817 

Tuinen van Jan Joh’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) 

6866 27-01-1825 
17-A  

Tuinen van Jan Johannes---- Tuinen van Pieter Johannes te Edens, Tuinen van Jan Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Gerrit 
Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Eke Johannes  huisvrouw van Fopma Harmen Hessels te Jelsum erfgenamen van hunne 

zuster Tuinen van Geerkje Johannes overleden te Sweins 6-12-1823 van welke een nalatenschap van enz. en de overtreding is 

enz. jaar 1825 (2) 

6867 08-02-1825 
13-A 

Tuinen van Jan Johannes---- Tuinen van Pieter Johannes te Edens, Tuinen van Jan Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Gerrit 
Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Eke Johannes  huisvrouw van Fopma Harmen Hessels te Jelsum erfgenamen van hunne 

zuster Tuinen van Geerkje Johannes overleden te Sweins 6-12-1823 van welke een nalatenschap van enz. en de overtreding is 

enz. deel 2 jaar 1825 (2) 

6869 02-03-1825 

5-A 

Tuinen van Jan Johannes---- Tuinen van Pieter Johannes te Edens, Tuinen van Jan Johannes te Oosterlittens en Tuinen van Gerrit 

Johannes mede aldaar en Tuinen van Eke Johannes vrouw van en gesterkt met haar man Hopma Hermen Hessels te Jellum 

verzoeken kwijtschelding van een boete betreffende te late aangifte der memorie van de boedel van wijlen Tuinen van Pierkje 
Johannes overleden 06-12-1823 te Sweins van 275 gulden enz. jaar 1825 (4) 

6627 610 

30-04-1814 

Tuinen van Klaas Jacobs---- Beista Sjoerd M. en  Boomsma Jan Klaases geven als Kerkvoogden van Cubaard met eerbied te 

kennen in een door beide ondertekende brief dat zij die qlt bezitten eene Zathe en landen gelegen onder Cubaard enz. bij Tuinen 

van Klaas Jacobs in huur en het Huurcontract aanwezig ondertekend door Martens Sjoerd, Klaases Jan, Jacobs Klaas en Kolk v.d. 

J. W.  enz. jaar 1814 (6) 

3581 82 

06-06-1857 

Tuinen van P. .---- Fopma Fopkje Jans Wommels Beurtschipper  van Wommels op Leeuwarden, hij geeft met de meeste eerbied 

ten kennen aan de gedeputeerde staten van Friesland dat tengevolge van eenige bepalingen naar waar zich als Veerschipper te 
gedragen of aantehouden dat er voor hen zeer veel moeilijkheden zijn ontstaan  zo ten aanzien van den uren van afvaart voor 

winkeliers, kooplieden en particulieren en dat hij door de Burgemeester der Stad Leeuwarden geheel van zijne legplaats is 

ontzegd en daardoor tijdens de markdagen midden in het water moet liggen enz. enz.  deze brief is mede ondertekend met de 
handtekeningen van de andere betrokkenen  Fopma F. J., Faber D. K.,  Keilman H., Faber A. J. en Boer de M. alle Schippers van 

Bolsward en Brouwer S. R. te Oosterend. Tuinstra M. T. te Oosterend, Tuinen van P.,  te Oosterlittens en Frederici Jan D. te 

Baard. Enz. jaar 1857  (36) 

6869 02-03-1825 

5-A 

Tuinen van Pierkje Johannes---- Tuinen van Pieter Johannes te Edens, Tuinen van Jan Johannes te Oosterlittens en Tuinen van 

Gerrit Johannes mede aldaar en Tuinen van Eke Johannes vrouw van en gesterkt met haar man Hopma Hermen Hessels te Jellum 

verzoeken kwijtschelding van een boete betreffende te late aangifte der memorie van de boedel van wijlen Tuinen van Pierkje 
Johannes overleden 06-12-1823 te Sweins van 275 gulden enz. jaar 1825 (4) 

6866 27-01-1825 

17-A  

Tuinen van Pieter Johannes te Edens, Tuinen van Jan Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Gerrit Johannes te Oosterlittens, 

Tuinen van Eke Johannes  huisvrouw van Fopma Harmen Hessels te Jelsum erfgenamen van hunne zuster Tuinen van Geerkje 

Johannes overleden te Sweins 6-12-1823 van welke een nalatenschap van enz. en de overtreding is enz. jaar 1825 (2) 

6867 08-02-1825 

13-A 

Tuinen van Pieter Johannes te Edens, Tuinen van Jan Johannes te Oosterlittens, Tuinen van Gerrit Johannes te Oosterlittens, 

Tuinen van Eke Johannes  huisvrouw van Fopma Harmen Hessels te Jelsum erfgenamen van hunne zuster Tuinen van Geerkje 

Johannes overleden te Sweins 6-12-1823 van welke een nalatenschap van enz. en de overtreding is enz. deel 2 jaar 1825 (2) 

6869 02-03-1825 
5-A 

Tuinen van Pieter Johannes te Edens, Tuinen van Jan Johannes te Oosterlittens en Tuinen van Gerrit Johannes mede aldaar en 
Tuinen van Eke Johannes vrouw van en gesterkt met haar man Hopma Hermen Hessels te Jellum verzoeken kwijtschelding van 

een boete betreffende te late aangifte der memorie van de boedel van wijlen Tuinen van Pierkje Johannes overleden 06-12-1823 

te Sweins van 275 gulden enz. jaar 1825 (4) 

6387 16 

05-09-1814 

Tuinen van S. , met terugzending zijner requeste met als onderwerp dat blijkt dat hij werkelijk een plaatsvervanger voor de militie 

naar de Vesting Delfzijl heeft opgezonden enz. jaar 1814 (2) 

6386 6 

30-08-1814 

Tuinen van Sijmon inwonende bij zijn moeder Tuinen van A. zijn weduwe binnen Leeuwarden dat hij door de Burgemeesteren 

van Leeuwarden is gedesigneerd voor den dienst der Schutterij maar hij heeft in 1806 al gediend enz. enz.en dat zijn moeder al 
ruim 70 jaar oud is dat schrijft hij o.a. in een brief die hij ook ondertekend aan de Gouveneur van Friesland enz.  jaar 1814 (2) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Tuinen van Simon, 89 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, 4 
22-05-1840 

Tuinen van T. 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) 



8308 1070-8 

709-731 

28-10-1840 

Tuinen van U. M. te Spannum 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) 

6413 20 

22-01-1817 

Tuinenga Bote L. >> Eekma  Idzert fungerend Officier van de Regtbank ter Eerste Instantie (zijn handtekening staat onder 

diverse documenten)  te Leeuwarden heeft van de Schoolonderwijzer A. van Steenderen te Harlingen  een schriftelijke en 

ondertekende klagt ontvangen dat Plaats van der Meile hem op een willekeurige wijze heeft enzook wordt gedagvaard Pettinga 
G.erardus, Commies te Harlingen ondertekend door Tuinenga Bote L.  verder worden er gedagvaard Holstein L., Holstein Jan 

,Broodkorf J.,  Schreuder Catharina ,Windt de Hendrik alle te Harlingen wonende  jaar 1817 (14) 

8210  958/2 211 

Bladzijde 5 
17-09-1839 

Tuinenga J. S. 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) 

8375 708-5_8 

20-07-1841 

Tuinenga J. 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) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Dantuma-        

            deel  

Tuinenga J. S. te Sijbrandahuis staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) 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 met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 

(3) Gehele provincie (122) 

8285 615-2, 8-1 
19-06-1840 

Tuinenga J. S. te Sijbrandahuis wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij 
Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals 

b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6) 

8386 949/8 
20-09-1841 

Tuinenga J. S. te Sijbrandahuizen, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke 
Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid 

en soort.  Jaar 1841  (3 )    

8211 988-3, 8 

Bladzijde 1 
26-09-1839 

Tuinenga J. S. te Sijbrandahuizen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand 

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

1000 namen (132) 

8257  70/1, 8 
21-01-1840 

Tuinenga Jacob Sieses van Dantumadeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten 
van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

6390 39 

20-09-1814 

Tuinenga Johannes Wiegers 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) 

8364 498/10, 8 

21-05-1841 

Tuinhof Bauke Lieuwes de weduwe 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) 

9182 284 

09-02-1916 

Tuinhof Rommert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9184 155 

03-02-1917 

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

Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4) 

9180 264 

06-02-1915 

Tuinhof vRommert,  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) 

9725 Deel 2  

Blz. 64 
00-00-1887 

Tuinhot Foppe,  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 1887 (2) 

6386 34 - 37 

01-08-1814 

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

Jan Takles zie bij deze namen. Enz. jaar 1814 (6) 

6036 493-B 
13-07-1818 

Tuinhout  Wybo te Hindeopen Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn functie 
en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4) 

6300 220 

04-05-1822 

Tuinhout ….?  ---- Aa van der Robide dat bij de Grietenyraad deze deele is gedelibereerd enz. enz. nopens de Pretentie ten laste 

van de heer Meurs W. te Sneek groot fl. 500.= enz en dat de interesten met de heer Tuinhout ….?  Moeten worden verrekend enz.  
jaar 1822 (5) 

6021 235 

14-04-1817 

Tuinhout ….? wordt vermeld in een document Nomitrative staat van de Comtable Ambtenaren welke tijdens het Fransch bestuur 

over de landen bij de adminstratie der Douanen en Regt van Navigatie en deze Procuratie hebben gefubgeerd opgemaakt door 

den Ontvanger des Convoyen en Licenten voor zoverre hem bekend zijn, een document met 5 kolommen informatie zoals Rang, 
Plaats en Nationaliteit enz. jaar 1817 (3) 

6258 630-32 

17-04-1815 

Tuinhout A. , Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum  ontvangt    jaarpagt van de Stads 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) 

3600 13 
20-06-1878 

Tuinhout Fontein J. Harlingen Schip de Minister Fock,  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) 

3600 13 
20-06-1878 

Tuinhout Fontein J. Harlingen Schip de Willem III,  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 

Tuinhout Fontein J. Harlingen Schip de Willem III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880 

9725 Deel 2  
Blz. 73 

00-00-1888   

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2) 

9725 Deel 2  
Blz. 64 

00-00-1887 

Tuinhout Foppe 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 1886 (2) 

9725 Deel 2  

Blz.56 
00-00-1885 

Tuinhout Foppe 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) 

9725 Deel 2  

Blz. 65 
00-00-1887 

Tuinhout Foppe 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 1887 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 74 
00-00-1888   

Tuinhout Foppe naar Sundwall,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd 

bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en 
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2) 

9725 Deel 2  

Blz. 71 

00-00-1888 

Tuinhout Foppe,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet 

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

van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2) 

9725 Deel 2 Blz.62 

00-00-1886 

Tuinhout Foppe,  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 1886 (2) 

9725 Deel 2 Blz.63 
00-00-1886 

Tuinhout Foppe,  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 1886 (2) 

9725 Deel 2 Blz.63 
00-00-1886 

Tuinhout Foppe,  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 1886 (2) 

3573 1627 

23-04-1852 

Tuinhout J. J. als ondertekenaar met nog 4 anderen van een brief  met onderwerp: Ondergetekenden alle zeevarenden te 

Schiermonnikoog verklaren naar waarheid enz. Ondererp: het loodswezen in het Friesche Gat enz. jaar 1852 (5) 

6383 49 

05-05-1814 

Tuinhout J. L.---- Hijnsius Arien Pieters, Fuselier bij de 2e Compagnie, de Chirurgijns van het 3e Bataillon Infanterie der 

Landmilitie te Campen Tuinhout J. L. en Rauen S. A. ondertekenen een document dat eerstgenoemde niet bekwaam is voor den 

dienst wegens een Hernia enz.enz. jaar 1814 (1) 

6060 480 
06-07-1820 

Tuinhout J. 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) 

6070 424-29      25-

05-1821 

Tuinhout J. 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) 

5665 25-03-1881  

akte  
183 t/m 189 

Tuinhout Jan Fontein, Hulst van Jan Jr., en Esta  Tjallingii van J. D. bestuur van  de Harlinger Stoomboot Maatschappij N. V. de 

functie van Boekhouder is Rodenhuis Pieter Ypeuszoon wonende Noorderhaven  A-28 maakt bekend dat haar jaren bestaande 
Stoombootdienst tusschen Harlingen- Enkhuizen en Amsterdam zal worden voortgezet met de IJzeren Radarboten “Willem III” 

voor 700 personen en “Minister Fock” voor 500 personen o.a. een aankondiging  van voormelde dienst met zijn schip wat ook in 

een advertentie (3 stuks aanwezig in het dossier) 2 aanplakbiljetten  is aangekondigd,  tevens het Tarief voor Personen en Bagage, 
de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (10) 

6047 379 

03-06-1819 

Tuinhout Jan R.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 

1819 (3) 

8356 328/27-3 
03-04-1841 

Tuinhout P. A. 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) 

8364 498/10, 4 
21-05-1841 

Tuinhout P{ieter A. staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Harlingen die 
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren 

en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5) 

5989 538 

09-07-1814 

Tuinhout W. ---- Carpentier de J. H. hij is aangesteld tot Vrederegter in Lemmer en alszodanig in de zitting van de 9e juni 1814 

voor de rechtbank geedigd en de griffie van het Vredegeregt van nhet canton Rauwerd bij absentie van de heer Brender á Brandis 

op verzoek van enz. waargenomen door Tuinhout W. enz.  brief getekend door de president van de regtbank Herbelly I. F. M. 

jaar 1814 (2 

6021 215 
10-04-1817 

Tuinhout W. aangesteld tot Vrederechter van Hindelopen vertrekt aldaar en er worden voor zijn functie aanbevolen Verwey Izaak  
te Sneek, Engelman Johannes Antonius Quel te Makkum en Jonge de  Johannes Marinust te Sneek jaar 1817 (3) 

5991 692 

06-09-1814 

Tuinhout W.---- Brender a Brandis G.  Griffier bij het Vredegerecht bij Canton Rauwerd heeft ingezonden orderende de 

werkzaamheden enz. thans vacante post zal worden waargenomen door Tuinhout W. enz.  jaar 1814 (2) 

6001 615 
03-07-1815 

Tuinhout W. Fungerend Griffier bij het Vredegeregt van het Kanton Rauwerd, hij schrijft en ondertekend een brief aan de 
Gouverneur dat hij nog steeds wacht op zijn tractement over de maanden maart en april jaar 1815 (10 

6397 662 

13-07-1815 

Tuinhout W. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal 

Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld 
dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar 

Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4) 

5986 287-C 
Lijst 1 

16-04-1814 

Tuinhout W. hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Sneek met 
derzelve onbetaalde  tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (5) 



6029 861 

06-12-1817 

Tuinhout W.----- Jonge Marinus Johannes hij is op 20 juni 1817 benoemd tot Griffier van het Vredegerecht i.p.v.  Tuinhout W. 

die tot een andere functie geroepen is enz. enz.  jaar 1817 (1) 

6277 30-12 

09-01-1817 

Tuinhout W. 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) 

5989 574 

15-07-1814 

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) 

6396 538 + 624 

29-05-1815 

Tuinhout W. ondertekend een brief aan de Kapitein bij de Compagnie vrijwilligers als vrijwillig Intekenaar in de gemeente Sneek 

komt voor in een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken ook dat hij meermalen een Bloedspuwing 

heeft gehad enz. een medische verklaring van  de Genees en Heelmeester Hofstra J. en een ondertekende verklaring van Jorritsma 
A. A.  en  enz. jaar 1815 (3) 

6395 513 

25-05-1815 

Tuinhout W. van Sneek hij is een der ondertekenaars van>> Haga B. Capitein der Vrijwillige Jagers te Leeuwarden ondertekend 

een brief aan de Capitein van de Compagnie Vrijwillige Jagers betreffende Militaire zaken enz. met een lijst van 12 
ondertekenaars jaar 1815 (3) 

6024 443 

11-07-1817 

Tuinhout W., Mr. Grifier Geregtshof te Sneek is tot een andere functie geroepen en Jonge de J., Mr. is nu in zijn functie benoemd. 

Jaar 1817 (2) 

6042 44-B 
20-01-1819 

Tuinhout Weybe te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie 
en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6021 252, 1,  

14-18 

17-04-1817 

Tuinhout Wijbe wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement 

Sneek zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe 

betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) dossier (18)   

6021 229 

12-04-1817 

Tuinhout Wybe -----Engelman  Johannes Antonius te Makkum, Verwey Isaac te Sneek, Jonge de Marinus Johannes te Sneek  

worden voorgedragen voor de functie van Griffier bij het Vredegeregt te Sneek i.p.v. Tuinhout Wybe die  Vrederegter te 

Hindelopen is geworden jaar 1817 (2) 

6013 401-c 
09-07-1816  

Tuinhout Wybe Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Sneek met vermelding van Kwaliteiten, Tractement    
tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4) 

6018 38-C 

17-01-1817 

Tuinhout Wybe hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het 

arrondissement Sneek, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te 
strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding 

van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) 

6045 238 

13-04-1819 

Tuinhout Wybe te Hindelopen,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie 

en zijn Tractement  jaar 1819 (4) 

6014 486 

03-08-1816 

Tuinhout Wybe wordt benoemd bij Kon. Besluit van 26-06-1816 tot Vrederegter in het Canton Hindelopen en heeft de 29e de 

Eed voor de regtbank afgelegd enz. jaar 1816 (1) 

6050 692 

27-09-1819  

Tuinhout Wybe, wegens zijn overlijden is zijn functie als Vrederegter in het Canton Hindelopen vacant geworden en er worden 

voorgedragen Beijma van Julius Matthijs oud 37 jaar. Ontvanger van diverse middelen, Kingma  R. J. (Robijn Jans) 
Burgemeester van de Stad Workum  en  Albarda Cornelis oud bijna 24 jaar Griffier bij het Vredegeregt in het Canton Hindelopen 

Jaar 1819 (2) 

6015 608-c 
11-10-1816 

Tuinhout Wybe.----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Sneek met zijn 
functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. een handtekening en aanmerkingen jaar 1816 (4) 

6050 657 en 692 

11-09-1819 

Tuinhout Wybo , Vrederechter te Hindelopen en overleden 30 Juli 1819 en ter vervulling van zijn enz. enz. een lijst met 

Candidaten/sollicitanten voor zijn functie. jaar 1819 (4) 

6027 718-b 
14-10-1817 

Tuinhout Wybo Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Sneek met vermelding van kwaliteit en 
tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4) 

6049 548 

07-08-1819 

Tuinhout Wybo Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Sneek enz. enz. en zulks om te 

strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4) 

6024 437-C 
08-07-1817 

Tuinhout Wybo te Hindelopen staat vermeld op een lijst met  zittende ambtenaar op het gerechtshof arrondisement Sneek jaar 
1817 (3) 

6033 263-a 

15-04-1818 

Tuinhout Wybo,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Sneek jaar 1818 (4) 

6030 53-b 
23-01-1818 

Tuinhout Wybo, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Sneek,  jaar 1818 (4) 

6039 771-b 

16-10-1818 

Tuinhout Wybo, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Sneek over het 4e 

Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3-v 

17-07-1839 

Tuinier A. W. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

3698 A-27 
15-10-1828 

Tuinier Anne Geerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (2) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 29-v 

17-07-1839 

Tuinier Anne W. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

3698 A-27 

15-10-1828 

Tuinier Bontje Geerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (2) 

6284 1099 blz. 4   
31-10-1817 

Tuinier Eillem W. , 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 

Tuinier Geert Annes 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) 

3698 A-27 
15-10-1828 

Tuinier Geert Annes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (2) 



6284 1099 blz. 5  

31-10-1817 

Tuinier Geert 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) 

3698 A-27 
15-10-1828 

Tuinier Pieter Geerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (2) 

6271 586-8 

01-07-1816 

Tuinier Wander Annes 58 guldens 4 stuivers en 0 penningen, Dit heeft hij nog tegoed van de Gemeente Balk en wordt vermeld in  

Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk enz. enz. waar ingesloten deze Staat der nog 

ongeliquideerde schuld ten laste der Algemene Armedirectie te Balk antericus den jare 1813 enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) 

6271 586-5 

01-07-1816 

Tuinier Wander Annes 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) 

3698 A-27 

15-10-1828 

Tuinier Wander Annes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (2) 

6284 1099 blz. 4   
31-10-1817 

Tuinier Wander 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) 

6251 1078 
30-11-1814 

Tuinier Wander Armes te Balk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens 
leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9) 

3698 A-27 

15-10-1828 

Tuinier Wieger (Wijger) Wanders is ziek met koortsachtige toevallen enz. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen 

naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders 

en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (6) 

3698 A-12 

08-10-1828 

Tuining Hendrik, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) 

dossier (11) 

3698 A-12 
08-10-1828 

Tuining Hijlke G., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) 

dossier (11) 

6424 609 
10-12-1817 

Tuining Sijbrand 15 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat 
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlof passen 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) 

9182 285/9 
07-02-1916 

Tuininga  Jacob Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916 

6864 14-A 

08-01-1825 

Tuininga B. L. , Hij staat op een lijst van gererivieerde en geviseerde declaratieen  van Justitie ambtenarenmet hun functie en 

kantoorplaats enz.  gedurende de maand December 1824 , Jaar 1825 (2) 

6850 21-D  
30-07-1824 

Tuininga Bote  L. een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp Loterijen. Aar 1824 (2) 

6243 191-16 

06-03-1814 

Tuininga Bote, 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) 

8270  298/16-3 
25-03-1840 

Tuininga Elisabeth Lourens, Handgeschreven brief van de Broodverkoopster Elisabeth Lourens Tuininga weduwe van Pieter van 
Noorden, jaar 1840 

8214  1026/1-8+a 

07-10-1839 

Tuininga Freerk te Dockum, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de 

overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten 

Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8) 

5665 17 

28-01-1881 

Tuininga H. Bolsward Aanlegplaats Beurtschip Workum  Bolsward, jaar 1881  Dossier tussen 1-en 4 

5664 29 +39 en 2  

16-04-1903 

Tuininga H. Bolsward Schip de Burg. Van der Veen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

5666 3 

13-02-1902 

Tuininga H. Bolsward Stoombootdienst, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en 

tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties, jaar 1902  

5666  3 

00-00-1902 

Tuininga H. en Reinsma R. te Bolsward als ondernemer van een openbaar vervoermiddel zijnde de stoomboot “Burg. V.d. V 

een” betreft de vergunning voor te varen tussen Bolsward en Amsterdam enz. jaar 1902 (3) 

5672 85 

13-04-1895 

Tuininga H. H. en Jong de E. J. te Bolsward, gezien hun verzoek aan de Gedeputeerde Staten om deze  te bewerken om als nog 

een vergunning te verlenen voor het varen met een stoomboot lang 30 meter enz. enz. maar dat de vergunning niet zal worden 

verleend enz. jaar 1895 (8) 

5672 21 
21-02-1891 

Tuininga H. H. te Bolsward verzoekt in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend een vergunning 
om te mogen varen  met zijn Stoomboot met de maten enz. Enz. Van Bolsward tot de Sluis Workum en nog meerder vaarten enz. 

, wordt ook vermeld in een stuk van E. J. de Jong Jaar 1891 2  dossiers(8)  

5664 37, 2 
01-04-1910 

Tuininga H. Rinsumageest Schip de  Rinsumageest,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918 

5673 

 

58 

25-03-1903 

Tuininga H. te Rinsumageest, een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “Rinsumageest “  gebruik te mogen maken 

van de Vaarwaters voorkomend in het reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de 
reglementen enz. jaar 1903 (1) 

5665 24-01-1881  

akte 84 t/m 89 

Tuininga H.,---- Smit Dirk Ansches, Eigenaar en Schipper van het Beurtschip van Hindelopen op Workum, Onderwerp:  o.a. een 

aankondiging van zijn Beurtdienst, wat ook in een advertentie  (4 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd, tevens het 

Tarief voor Personen en Bagage,  en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en wel  bij 
Jansma ….?, te Workum, Strop J., te Parrega en Tuininga H., te Bolsward jaar 1881 (7) 

6830 18-A blz. 29 

21-01-1824 

Tuininga Hendr’k 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) 



5664 39 

17-09-1903 

Tuininga Huite Rinsumageest Stoombootdienst,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland 

gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 

6252 1176-9 

06-12-1814 

Tuininga J. S.  voor geleverde Boter: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Bornwerd over 

voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9) 

8280 526-1, 8 
22-05-1840 

Tuininga J. S. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand 
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd 

welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de 

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

6078 95-8 

25-01-1822 

Tuininga Jacob Siedses Sijbranderhuis , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats 

ontvang Rinsumageest enz. enz. jaar 1822 (3) 

6100 1215-7 

29-11-1823 

Tuininga Jacob Siedses te Sijbrandahuis,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Rinsumageest in 

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

8199 729/5, 290 

Bladz. 12-v 

17-07-1839 

Tuininga Jacob Siedzes 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) 

9187 1644 

06-11-1918 

Tuininga Jacobus, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter provinciale griffie van 

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

6383 57 

02-04-1814 

Tuininga Jan 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) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Tuininga Jan, 39 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de 

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

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

6840 36-A  

blz. 44 
22-04-1824 

Tuininga K. J. Arbeider van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het 

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

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

9178 58 
15-01-1914 

Tuininga K.---- Nauta Kl. Senior geboren 26 Mei 1855 te Dokkum hij is benoemd als zetter der belastingen  i.p.v. Tuininga K. 
die de functie niet aanneemt  tevens wordt ook voorgedragen Berghuis Albert geb. 29-04-1862 Dokkum Grutter van beroep  enz. 

jaar 1914 (9) 

6282 737-2 

07-07-1817 

Tuininga Klaas W. , 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) 

6873 08-04-1825 
2-A 

Tuininga Klaas Wijbes---- Beijma Petrus Joannes van beroep Vrederegter kanton Rauwerd en Gosliga Pieter Johannes wonende 
te Beers als testamantaire executeurs  van de nalatenschap van Jans Tjetsche weduwe van Tuininga Klaas Wijbes den 4 april te 

Jorwerd overleden zij verzoeken kwijtschelding van de boete van het te laat aangeven van enz. jaar 1825 (4) 

6870 11-03-1825 
8-A 

Tuininga Klaas Wijbes--- Beijma van Petrus Johannes vrederegter in het kanton Rauwerd en Gosliga Pier Johannes wonende te 
Beers verzoeken om vrijstelling enz. betreffende de nalatenschap van Jans Tjitske weduwe van Tuininga Klaas Wijbes wegens 

het recht op successie enz. jaar 1825 (2) 

6868 23-02-1825 

9-A 

Tuininga Klaas Wybes---- Beyma van Petrus Johannes Vrederegter van het Kanton Rauwerd en Weidum en Gosliga Pier 

Johannes Landbouwer te Beers verzoeken vrijstelling van boete door hen verbeurd enz. dat zij hebben overtreden de wet art. 13 
der successie terzake zij als testamentaire executeurs in den boedel en nalatenschap van wijlan Jans Tjetske weduwe van 

Tuininga Klaas Wybes waarvan het saldo was f. 7522,25 enz. enz. jaar 1825 (4) 

6868 23-02-1825 
9-A 

Tuininga Klaas Wybes---- Beyma van Petrus Johannes Vrederegter van het Kanton Rauwerd en Weidum en Gosliga Pier 
Johannes Landbouwer te Beers verzoeken vrijstelling van boete door hen verbeurd enz. dat zij hebben overtreden de wet art. 13 

der successie terzake zij als testamentaire executeurs in den boedel en nalatenschap van wijlan Jans Tjetske weduwe van 

Tuininga Klaas Wybes waarvan het saldo was f. 7522,25 enz. enz. jaar 1825 (4) 

6020 145 
07-03-1817 

Tuininga L. Deurwaarder te Harlingen Onderwerp een betaalde rekening enz. jaar 1817 (3) 

6243 191-24? 

06-03-1814 

Tuininga N. R. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad 

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

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

8356 328/27-4               

03-04-1841 

Tuininga R. 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) 

6411 368 
05-11-1861 

Tuininga Ruurd Corporaal hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen 
Corporaal bij de 2e Compagnie  tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel van >> Olinjus 

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

Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer Blok en Boer de door het 
bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming  van Ruitinga Johannes tot Capitein ter opklimming wordt 

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

6243 191-13 
06-03-1814 

Tuininga Ruurd, 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) 

8308 1066-13 
28-10-1840 

Tuink Antonie * 1817 Raalte 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) 

6629  869 Tuinma (Tuma), Gerben Ynzes Handgeschreven brief met handtekening, Jaar 1814  



20-05-1814 

6855 11-A 

08-10-1824 

Tuinma Cornelis Gerbens, een  lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde 

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

6865 19-A 

14-01-1825 

Tuinma Cornelis Gerbens, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de 

Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  en betaling 4e kwartaal 1824,  jaar 1825 (4) 

6865 6-A 

20-01-1825 

Tuinma Cornelis Gerbens, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de 

Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  jaar 1825 (4) 

6843 15-A-1/3 

28-05-1824 

Tuinma Cornelis Gerbens, knecht bij de strafgevangenis te Leeuwarden met vermelding van tractement  jaar 1824 (13) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3-v 

17-07-1839 

Tuinman H. J. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 29-v 

17-07-1839 

Tuinman Hendr., in het Schip 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) 

6055 88  
07-02-1820 

Tuinman Hendrik Gerrits ---- 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) 

6098 911 

22-09-1823    

Tuinman J. F. benoemd als ontvanger der belastingen te  Sloten in plaats van  Hinxt K. J.  jaar enz.  1823 (3) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 3-v 

17-07-1839 

Tuinman J. J. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

6066 
 

92 + 93 
31-01-1821 

Tuinman J. T. ----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) 

6100 1087 

04-11-1823 

Tuinman Jan Frisgers Controle  Workum, 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) 

6095 538 

24-06-1823   

Tuinman Jan Frisgers te Blesdijk,  gewezen taxateur van turf hij wordt benoemd als  Ontvanger der belastingen aldaar jaar 1823 

(4) 

6098 870 

10-09-1823    

Tuinman Jeen  Frisgers te Blesdijke, Hij Staat vermeld op een document met voordracht tot de functie van  Ontvanger der Directe 

Belastingen en Accijnsen te Oosterzee jaar 1823 (2) 

6101 1239 

03-12-1823 

Tuinman Jeen Frisgers---- Poppe Jan Hij wordt voorgedragen voor de post van Ontvanger der Belastingen  te Blesdijke i.p.v. de 

verplaatste Tuinman Jeen Frisgers enz.  jaar 1823 (3) 

6833 9-A blz. 12 
09-02-1824 

Tuinman Jeen Frisgers te Sloten, 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) 

6097 803 

26-08-1823    

Tuinman Jeen Frisges  te Blesdijke , Hij staat op een document ( met 4 kolommen info)  voordracht  voor de post van ontvanger 

der belastingen te Sloten  enz. jaar 1823 (2) (dossier 6) 

6833 27-A blz.12 

06-02-1824 

Tuinman Jeen 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 

6098 946 
30-09-1823    

Tuinman Jeene Frisgers  ---- Zeper Jan en Tuinman Jeene Frisgers  Ontvangers de Belastingen enz. te Nes op Ameland  en 
Blesdijke te Hardegarijp en Veenwouden  en te Sloten wordt voorgedragen voor de vacante posten  de persoon van Glasener….. 

Schoolonderwijzer te Nes en aan Smit Johannes  mede Schoolonderwijzer te Blesdijke enz. enz. jaar 1823 (2) 

8199 729/5, 290 
Bladz. 29-v 

17-07-1839 

Tuinman Joh’s te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) 

dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

6424 584 

02-12-1817 

Tuinman P. 18 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) 

6845 22-C 
21-06-1824 

Tuinman Pieter Jeeps, wonwnde te Wijckel een Extract vonnis rechtbank te Sneek inzake het mishandelen en slaan van Meer van 
der Durkjen Cornelis huisvrouw van Mulder Luitjen Johannes Kastelein te Balk  jaar 1824 (3) 

8280 517-11, 22 

19-05-1840 

Tuinman Sybrandus 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 3-v 
17-07-1839 

Tuinman W. J. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

6873 09-04-1825 

25/3-C 

Tuinman Willem Jeeps is ingeschreven voor de Militie maar dat hij te Minnertsga onbekend is jaar 125 (2) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Tuinman Willem Jeeps te Gaasterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting 
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur 

enz. jaar 1825 (5)  (dossier13) 

6869 02-03-1825 
26-C   

Tuinman Willem Jeeps, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen info) 
van de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz.  jaar 1825 (4) 



8199 729/5, 290 

Bladz. 29-v 

17-07-1839 

Tuinman Willem te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad 

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

dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76) 

6243 240 
23-03-1814 

Tuinmans J.  bode der Gemeente, Wordt vermeld op een staat van uitgaven gemeente Vrouwenparochie over 1813 enz. enz. 
jaar1814 (4) 

6082 453 

03-05-1822 

Tuinout J. 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) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 6-v 

17-07-1839 

Tuinsma H. 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) 

8061 1271/21    

263/11068 
18-12-1837 

Tuinsma Hotze Pieters Veldwachter, jaar 1837 

9412 90 

13-02-1822 

Tuinsma Pieter Hotzes Huizum Veldwachter  59 jaar oud, jaar 1822 

6424 609 

10-12-1817 

Tuinsma Sake Pieters 15 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld 

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

ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Tuinsma Sake Pieters 414 Huizum 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) 

7977 158-6, 22 

14-02-1837 

Tuinsma Take Pieters, 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) 

6418 248-DD  

2e Compag. 
1e  blz.  

Nom. Staat 

09-06-1817 

Tuinstra (Tiemstra?) 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) 

6631  1114 

2e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Tuinstra Abe 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)  

8199 729/5, 290 

Bladzijde 4 

17-07-1839 

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

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

dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 13-v 

17-07-1839 

Tuinstra Bauke Lykeles te Westergeest wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der 

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

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

6424 609 

10-12-1817 

Tuinstra Bouke 18 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij vermeld op de staat 

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

door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Tuinstra Bouke Lijkeles 459 Oudwoude 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) 

6028 810 

13-11-1817 

Tuinstra Bruin 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) 

6647  4 
02-01-1816 

Tuinstra Bruin Oenses---- Stiemsma Y. U. Schout van de gemeente Anjum ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Tuinstra Bruin Oenses woont te Ezumzijl en volgens zeggen geboren te Oude Bildt en in Ee op belijdenis 

is gedoopt en verzoekt om enz. jaar 1816 (1) 

6399 748 
21-08-1815 

Tuinstra Dirk Aukes---- Fontein R. (Reinier) President Burgemeester van  Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Krijgsraad heeft besloten dat de geheele Schutterij van Franeker enz. 

ook de betaling van de Uniformen, echter de Schutters Plantinga Ype Sjierks  en Tuinstra Dirk Aukes eene  uitzondering  enz. en 

nadat hun gedrag  voor de Krijgsraad  ons ter kennis is gebracht enz. jaar 1815  (7) 

6871 22-03-1825 
11/2-C 

Tuinstra Doeke Klaasses staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e 
Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting 

en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3) 

6871 22-03-1825 
11/1-C 

Tuinstra Doeke Klazes 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) 

6246 492 
28-05-1814 

Tuinstra Eeltje B. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten en 
schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz. jaar 

1814 (8) 

6244 331 

21-04-1814 

Tuinstra Eeltje B. wegens waslonen aan de barak te Pazens , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier afgegeven  

staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers in 1812 en 
1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5) 

6028 810 

13-11-1817 

Tuinstra Freerk 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 

Tuinstra Freerk 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) 

6087 917 
05-10-1822 

Tuinstra G. S. ---- Eijsinga I. F. van (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel ondertekend een document samen met de 
zetters der Belastingen van genoemde gemeente enz. jaar 1822 (4) 

6047 379 

03-06-1819 

Tuinstra G. 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 

Tuinstra G. 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 

Tuinstra G. 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) 

6271 602 -3 
18-06-1816 

Tuinstra G. S. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In 
en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden 

ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

6034 398 
30-05-1818 

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

van woonplaats, jaar 1818 (2) 

6089 1194 blz. 17     

23-12-1822 

Tuinstra Gerlof Sjoerds te Wommels 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 95-19 

25-01-1822 

Tuinstra Gerlof Sjoerds te Wommels, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang 

Wommels enz. enz. jaar 1822 (1) 

6100  1215-16 

29-11-1823 

Tuinstra Gerlof Sjoerds te Wommels, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Wommels in 1823 

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

6631  1114 

4e blz. van 

kolommen 
15-09-1814 

Tuinstra H. Feikes  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) 

6864 26-3-C 

07-01-1825 

Tuinstra Hendrik Sjoerds is bij de Oost Indische  troepen,  jaar 1825 (1) 

8280  517-11, 46  
19-05-1840 

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

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

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

9181 1645 

03-09-1915 

Tuinstra Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, 

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

9183 1454 
07-10-1916 

Tuinstra Jacob, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van 
Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4) 

6396 618 

22-06-1815 

Tuinstra Jan Arjens---- 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 dat Tuinstra Jan Arjens zoon van Arien Jans en  Jans 
Trijntje (overl) wonende te Tzummarum geboren 30-04-1739 die als plaatsvervanger van Wijbrands Reintje van Terschelling 

blijkt te zijn vertrokken en niet bij het Batt. is aangekomen zodoende kan eerstgenoemde niet worden vrijgesteld enz. ook 

genoemd Wijnjes Remmert Tjerks enz.  jaar 1815 (2) 

6264 1149- 4 
21-11-1815 

Tuinstra Jan Durks 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) 

5989 576 4e lijst 
26-07-1814 

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

8371 623/2 

00-00-1841 

Tuinstra Jarig Reins te Witmarsum  een kwijtschelding van een boete, jaar 1841 (3) 

6840 36-A blz. 9 
22-04-1824 

Tuinstra Jouke Tjerks Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het bedrag 
der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6243 191-12 
06-03-1814 

Tuinstra Jurjen Y. , 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 53-D 

05-01-1825 

Tuinstra Klaas Jakobs wonende no. 16 te Welsrijp, zijn boerenhuizing is tusschen de 21e en 22e  in den nacht afgebrand  enz. 

enz. jaar 1825 (1) 

6417 176 

1e Bataillon 
22-04-1817 

Tuinstra Klaas Martinus 19 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 en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 

1841 (7) 

6397 668 

12-07-1815 

Tuinstra Klaas Martinus---- Brouwer Gooits Douwes aangezien zijn Plaatsvervanger met name Tuinstra Klaas Martinus is 

gedeserteerd en als zodanig afgevoerd en dat Brouwer Gooits Douwes binnen de korts mogelijke tijd een ander enz. jaar 1815 (1) 

6872 31-03-1825 
10-A 

Tuinstra Koert gepensioneerd militair overleden in deze maand Maart enz. Het pensioen van den Overledene bedroeg 45 gulden 
per jaar en is ingeschreven in het grootboek enz. jaar 1825 (2) 

6872 01-04-1825 

20-A 

Tuinstra Koert---- Herlag Johan Phillipp staat vermeld op een algemene staat van overledenen gepensioneerden in de Provincie 

Vriesland met het bedarg wat hij aan pensioen genoot enz. jaar 1825 (3) 

6034 398 
30-05-1818 

Tuinstra L. B. 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) 



3699 A-23,20-26 

15-02-1834 

Tuinstra Leentje Durks), wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16) 

3700 23-A,25-28 

05-02-1835 

Tuinstra Leentje Durks, , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 

Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20) 

3701 23-C, 9-15 
09-02-1839 

Tuinstra Leentje Durks, 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) 

3700 23-A,20-24 
05-02-1835 

Tuinstra Leentje Durks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van 
Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20) 

8204 829/20, 264 

Blz. 4 

14-08-1839 

Tuinstra Luitjen Sjoerds 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) 

3581 82 

06-06-1857 

Tuinstra M. T. .---- Fopma Fopkje Jans Wommels Beurtschipper  van Wommels op Leeuwarden, hij geeft met de meeste eerbied 

ten kennen aan de gedeputeerde staten van Friesland dat tengevolge van eenige bepalingen naar waar zich als Veerschipper te 

gedragen of aantehouden dat er voor hen zeer veel moeilijkheden zijn ontstaan  zo ten aanzien van den uren van afvaart voor 
winkeliers, kooplieden en particulieren en dat hij door de Burgemeester der Stad Leeuwarden geheel van zijne legplaats is 

ontzegd en daardoor tijdens de markdagen midden in het water moet liggen enz. enz.  deze brief is mede ondertekend met de 

handtekeningen van de andere betrokkenen  Fopma F. J., Faber D. K.,  Keilman H., Faber A. J. en Boer de M. alle Schippers van 
Bolsward en Brouwer S. R. te Oosterend. Tuinstra M. T. te Oosterend, Tuinen van P.,  te Oosterlittens en Frederici Jan D. te 

Baard. Enz. jaar 1857  (36) 

6830 18-A blz. 23 
21-01-1824 

Tuinstra Manus 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) 

6417 176 
1e Bataillon 

22-04-1817 

Tuinstra Martinus Klazes 19 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 en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 
1841 (7) 

9180 42 

07-01-1915 

Tuinstra Nanning,  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) 

6840 36-A blz. 9 
22-04-1824 

Tuinstra Oege Tjerk Arbrider van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het bedrag 
der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 

kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 

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

6627 618 

31-04-1814 

Tuinstra P. J. 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)  

6868 22-02-1825 

29-C 

Tuinstra Paulus Tjalinks staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling 

Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolommen 
met informatie) Jaar 1825 (2) 

6868 22-02-1825 

29-C 

Tuinstra Paulus Tjalinks staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling 

Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolommen 

met informatie) Jaar 1825 (2) 

6256 313 

29-03-1815 

Tuinstra Pieter,  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) 

9185 1312 
05-10-1917 

Tuinstra Rimmert,  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) 

6026 652 

23-09-1817 

Tuinstra Rinse 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) 

6418 248-b 1e bat 

1e  blz.  

Nom. Staat 
07-06-1817 

Tuinstra Ritske  Rapkes 107 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot 

der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de 

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

6419 287-C 1e 

Bataillon 
28-06-1817 

Tuinstra Ritske Lopte? 135 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) 

6418 248-C 1e bat  

1e  blz. Nom. 
Staat 

09-06-1817 

Tuinstra Ritske rapkes * Surhuisterveen staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel 

Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 

door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4) 

6418 255-BB 
01-06-1817 

Tuinstra Ritske Rapkes 107 Oostermeer 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 584 

02-12-1817 

Tuinstra S. D. 23 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3  hij staat vermeld op de staat van 

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

Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 



6628  825 blz. 3> 

23-05-1814 

Tuinstra S. 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) 

8210 966/7 en 

881/14, 9>> 

27-08-1839 

Tuinstra S. G. te Spannum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren 

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

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

8280  517-11, 45  

19-05-1840 

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

den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de 

beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 
1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69) 

9187 735 

07-06-1918 

Tuinstra Steven, 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) 

6840 36-A  

blz. 34 

22-04-1824 

Tuinstra Symon P.  Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende 

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

met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, 
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53) 

6424 584 

02-12-1817 

Tuinstra T. 8 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3  hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers 

opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a 

Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de 
Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6406 175-1-2-3 

09-04-1816 

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

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

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

8285 623-21 

22-06-1840 

Tuinstra Thomas Gerlofs te Wommels de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den 

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

6079 186 

18-02-1822 

Tuinstra Tjeerdje Sjoukes---- Dijkstra Halbe Jans , 37 jaar,  Slagersknecht te Birdaard door Straatsma Maaike Tjeerds 

Kasteleinsche op Nieuw Tergragt onder Hallum huisvrouw van Kingma Romke Jacobs  Kastelein aan de Trekweg te op Nieuw 

Tergragt onder Hallum  en desselfs Dienstmeid Tuinstra Tjeerdje Sjoukes 18 jaar , de Grietman van Ferwerderadeel heeft de 
ingewonnen verklaringen over hen opgestuurd aan enz. enz.  Onderwerp: het slechte weer, Noodweer, zinken schip, en redden 

van de schipper enz. enz. een zeer interessant stuk, jaar 1822 (7) 

6082 493 

20-05-1822 

Tuinstra Tjeertie Sjoekes---- Straatsma Maaike Tjeerds en Tuinstra Tjeertie Sjoekes beide te Hallum zij ontvangen ieder een 

gratificatie van fl. 20.= ofwel een geschenk van Goud en Zilver van dat bedrag wegens hun gehouden gedrag in het redden van 
een persoon uit de Dokkumer Ee, jaar 1822 (2) 

6083 529 

01-06-1822 

Tuinstra Tjeertie Sjoekes---- Straatsma Maaike Tjeerds en Tuinstra Tjeertie Sjoekes beide te Hallum willen gaarne de fl. 20.- in 

geld ontvangen( zij ontvangen ieder een gratificatie van fl. 20.= ofwel een geschenk van Goud en Zilver van dat bedrag wegens 

hun gehouden gedrag in het redden van een persoon uit de Dokkumer Ee )), jaar 1822 (1) 

6080 221 

04-03-1822 

Tuinstra Tjeertje Sjoukes Dienstmaagd Onderwerp: dat als zij een beloning zal ontvangen voor haar verrigte daad, dat dat een 

beloning in geld zou zijn i.v.m.  haar omstandigheden enz. jaar 1822 (1) 

6086 851 
12-09-1822 

Tuinstra Tjeertje Sjoukes---- Straatma Maaike Tjeerds en Tuinstra Tjeertje Sjoukes beide onder Hallum zij ontvangen elk fl. 20 
van de Koning wegens het redden van een persoon uit de Dokkumer Ee. Jaar 1822 (2) 

6028 810 

13-11-1817 

Tuinstra Tjitske Kl. 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) 

6016 707 
21-11-1816 

Tuinstra Tjitske, 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) 

6418 255-B 
01-06-1817 

Tuinstra Tonger 141 Nijland 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) 

6271 602 -5 
18-06-1816 

Tuinstra v. G. Ondertekend als Lid van de Gemeenteraard van Wommels mede het stuk , 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. met inwoners van Spannum (20), Edens 

(9), Hennaard ,(11), Wommels (56), Cubaart 37) en Waaxens (7):  jaar 1816 (5) 

6631 1066-17 

02-09-1814 

Tuinstra Wierd Gauties 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) 

9182 734 

27-04-1916 

Tuinstra Willem  te Zijderveld, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in 

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

9191 675 

01-06-1920 

Tuinstra Willem,  Werkzaam bij de Coop Zuivelfabriek te Bartlehiem, hij komt voor in een dossier met solicitanten voor de 

functie van Veldwachter te Nes (Ameland) waar o.a. de krant in zit met de advertentie waar een Gemeente Veldwachter wordt 

gevraagd. Jaar 1920 (5) 

6871 22-03-1825 

11/1-C 

Tuinstra Ymke Douwes te Sneek 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) 

6293 47-15 
07-10-1818 

Tuisveldt Jan  hij ontvangt een som van fl. 91 enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district 
Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45) 

8257  69/20, 1 

nr. 109 
20-01-1840 

Tuiten Jan hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen 

aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 



25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en/ of 

hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6) 

6303 532-L         

11-10-1823 

Tuiten Wolter Hendriks 70 jaar verder geboorteplaats enz. enz.  hij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar  

Hoorn  enz. jaar 1823 (2) 

6302 62 
07-02-1823 

Tuksma Johannes,  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) 

6868 16-02-1825 

2-A 

Tulkama de Burch---- Falkama de Buhr (Tulkama de Burch) J. R. Thans Ontvanger der Belastingen te Makkinga wordt benoemd 

te Birdaard i.p.v. de Heer Wentholt J. er worden ook genoemd de beide Summanaire Hamerster S. A. en Maire le L. F.  jaar 1825 

(8) 

8280 526-1, 23 
22-05-1840 

Tullener de weduwe te Jelsum  (deel 4)  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) 

8386 949/23 

20-09-1841 

Tullener de weduwe te Jelsum (2x) (deel 5), zij  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) 

8211 988-3, 23 

Blz. 2 + 4 

26-09-1839 

Tullener de weduwe te Jelsum (deel 1) 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, 23,2 

19-06-1840 

Tullener de weduwe te Jelsum (deel 2) 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwarde- 
          radeel 

Tullener de weduwe te Jelsum 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) 

6021 203 

05-04-1817 

Tullener E. 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) 

8199 729/5, 290 

Bladzijde 1-v 

17-07-1839 

Tullener J. W. te Jelsum 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) 

6000 589 
21-06-1815 

Tullener Johannes---- 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. .en  jaar 1815 (5) 

5988 513 
28-06-1814 

Tullener Pieter Dirks van beroep Koopman te Franeker wonende geeft met eerbied te kennen  in een door hem ondertekende brief  
dat hij gezien heeft dat de post van Cipier in het Tuchthuis van Leuwarden vacant komt en hij zich als een braaf huisvader 

betaamd en om op de meest voordelige wijze voor zijn vrouw en kinderen te zorgen enz.  jaar 1814 (1) 

8211 988-3, 23 
Bladzijde 4 

26-09-1839 

Tullener W. J. te Jelsum 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  kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 

8386 949/23 

20-09-1841 

Tullener W. J. te Jelsum, 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) 

6000 589 

21-06-1815 

Tullener Willem Johannes----  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. .en  jaar 1815 (5) 

8211 988-3, 22 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Tullener….? 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 

21-05-1824 

Tulleners Albertus, 149 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) 

6070 414 

22-05-1821 

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

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

6058 386 

29-05-1820 

Tulleners E. , 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) 

6046 364 
26-05-1819 

Tulleners E. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordnnancie enz. met 
het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1819 (1) 

6034 365 

18-05-1818 

Tulleners E. 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) 

6868 16-02-1825 
22-A 

Tulleners E., hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten 
dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4) 



6629 841 

01-07-1814 

Tulleners Egbert Inspecteur van de Leverantie vam Levensmiddelen te Leeuwarden staat in een document van de Secretaris van 

Staat aan de Gouverneur met de vraag of voornoemde opnieuw is geemployeerd enz. jaar 1814 (2) 

8375 708-5_24 

20-07-1841 

Tulleners F. te Oldemarkt staat als uitvoerder van 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) 

6843 30-C onge- 

huwden D. 
21-05-1824 

Tulleners Hendrik Cornelis, 448 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de 

Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding 
in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier 

met 1521 namen (135) 

8380 833-2 
24-08-1841 

Lemsterland 

Tulleners J. G. 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) 

8380 833-2 

24-08-1841 

Lemsterland 

Tulleners J. P. 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) 

8375 708-5_24 

20-07-1841 

Tulleners J. T. 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) 

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Tulleners R. J. 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) 

9412 90 

13-02-1822 

Tulleners Willem Jelsum Veldwachter  47 jaar oud, jaar 1822 

8195 661/16, 254 

28-06-1839 

Tully James Rotterdam/Friesland Schip de Ann, jaar 1839 

8285 615-2, 31 

19-06-1840 

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

Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Schoterland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals 
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6) 

8364 498/10, 1 

21-05-1841 

Tulner Willem Johannes de weduwe staat vermeld op een document met 18 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente 

Jelsum 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) 

9180 1054 

05-06-1915 

Tulner 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) 

6281 545-11 
04-11-1813 

Tulners ….? De Kamerbewaarder te Leeuwarden 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) 

8270  298/16-13 

25-03-1840 

Tulp ….?, Handgeschreven brief van de Winkelier Hendrik Tulp wonende Peperstraat te Leeuwarden, jaar 1840 

8211 991/11 

26-09-1839 

Tulp H. te Leeuwarden van beroep; heeft een  Leerlooijerij aldaar 2000 N.P. Ruw, Zout komt voor op een staat van requesten   

om Vrijdom van Accijns op het Zout krachtens de wet enz. jaar 1839 (5) 

8214  1027/31 

07-10-1839 

Tulp Haring te Leeuwarden het betreft de inslag van  2000 ponden ruw zout voor zijn Leerloijerij  onder genot van vrijdom van 

accijns enz. jaar 1839 (7) 

6843 30-C 

gehuwden D 
21-05-1824 

Tulp Hendrik, 20 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) 

6081 389 
16-04-1822 

Tulp Jacob Jans & Co.---- Visser Barend en Zoon Kooplieden te Harlingen als Gelastigde van  Corver Jan Cargadoor te 
Amsterdam Procuratie hebbende van Hipperus Jantje Francius Wed. van  de Scheepskapitein Jan Egberts Dik te Nieuwe Pekela 

er zijn aangebracht twee Raas van het schip door Tulp Jacob Jans & Co. van Vollendam enz. jaar 1822 (2) 

6079 113 + 120 

01-02-1822 

Tulp Jacob Jans----staat vermeld als berger van de lading op een document ondertekend door de Burgemeester van de Stad 

Harlingen  Harmens W.  heeft aangebragt uit zee een vat Talk gemerkt N—S&C lett. B=K nr. 209 enz. afkomstig van het schip 

gevoerd door Dik J. E. Schipper op de Vrouw Jantina op het Griend verongelukt op reis van Sint Petersburg naar Amsterdam jaar 

1822 (5) 

6254 140-A blz.19 
17-01-1815 

Tulp Rienk betaald jaarlijks fl.  enz. uit een plaats agter een Huis op de Breede Nieuwestad op het Galileer Kerkhof  enz. en wordt 
vermeld in de Grote Grondpachten  die weer staan  op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad 

Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk 

Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en 
met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (3) 

dossier (60) 

6843 30-C 
gehuwden D 

21-05-1824 

Tulp Sipke, 152 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de 
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den 

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

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

8375 708-5_22 
20-07-1841 

Tulp 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) 



8380 833-2 

24-08-1841 

Leeuwar- 

             den 

Tulp te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van 

wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben 

ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122) 

6870 09-03-1825 

34-1/2/3-C 

Tulphin Jacob Tjeerds omdat zijne moeder te Heerenveen woont en welke sinds 5 jaren van haar man die een zwervend leven 

leidt is verlaten zij onderstand geniet maar ook van de stad Sloten aardappels heeft ontvangen, voor de ligting der militie 

ingeschreven voor het jaar 1825 enz. jaar 1825 (11) 

6867 09-02-1825 
38-C 

Tulphus? Jacob Tjeerd  komt voor op de lijst van gemelde ingeschrevene voor de nationale Militie van 1825 in Gaasterland en te 
Sloten woonachtig maar daar de ouders onderstand genieten wil de gemeente Gaasterland enz. jaar 1825 (4) 

8211 988-3, 26 

Bladzijde 5 
26-09-1839 

Tuma J. te Metslawier 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) 

6271 574-6 
06-07-1816 

Tuma Pieter G., 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 574-4 

06-07-1816 

Tuma Ynze Gerbens, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 

gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van 
het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13) 

5989 576 2e lijst 

26-07-1814 

Tumeler---- Sluis van der J. en Tumeler te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document 

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

6255 208 
01-03-1815 

Tunema Hendrijk Roelofs 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) 

8047 260/4839 

02-06-1837 

Tunge Rinze Antoon 8 15-06-1814 2e Stuurman op De Neerlandsch Nijverheid, jaar 1837 

6058 388 

31-05-1820 

Tuntelder Jan Roelofs---- Laag van der Drieuwes Kempes en Nagtegaal Jan B. & Comp.  beide ondertekenen het volgende 

documet in hunne Qualiteit als Last en Prookeratie hebbende van de Heer Vries de D. & zoon  betreffencde Tuntelder Jan 
Roelofs, Schipper op het Tjalkschip de Twee Gebroeders komende van Baremerzijl en gedistineerd naar Amsterdam of Zaandam 

geladen met Koolzaad is gestrand  Jaar 1820 (2) 

6057 308, 311, 312 
26-04-1820 

Tuntelder Jan Roelofs ook wel Tondel---- Laag van der Driewes K. en Nagtegaal Jan B. & Co. schrijven en ondertekenen een 
brief dat op den 23e dezer maand April is komen te stranden op het Eijland Ameland de schipper Tuntelder Jan Roelofs met zijn 

Tjalkschip de Twee Gebroeders beladen met Koolzaad, ook een brief ondertekend door Tuntelder Jan Roelofs enz., Jaar 1820 (4) 

6067 170, 8-10 

28-02-1821 

Tuntelder Jan Roelofs te Oude Pekela Schipper op het gestrande op Ameland het schip de Twee Gebroeders, 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) 

6060 506-a+b  

+ 530 
22-07-1820 

Tuntelder Jan Roelofs te Oude Pekela Schipper op het schip de Twee Gebroeders hij ondertekend drie brieven betreffende het 

Tjalkschip dat op den 23e april gestrand Ameland tijdens de reis van Barmuziel gedesteneerd naar Amsterdam of Zaandam 
betreft de lading en tuigage enz. , Jaar 1820 (3) 

6064 849 

30-11-1820 

Tuntelder Jan Roelofs te Oude Pekela Schipper op het schip de Twee Gebroeders gestrand 23 april 1820 betreft een partij 

beschadigd Koolzaad geborgen uit dit schip enz. jaar 1820 (1) 

6057 307 
26-04-1820 

Tuntelder Jan Roelofs, Schipper op het Tjalkschip de Twee Gebroeders komende van Baremerzijl en gedistineerd naar 
Amsterdam of Zaandam geladen met Koolzaad is gestrand  heeft de Strandvonder van het Eijland Ameland de naam van de 

schipper geschreven als Tondel en dat dezelfde kwam van Houtem dit was  verkeerd door de Stuurman afgegeven het moet zijn 

zoals hiervoor vermeld wordt , Jaar 1820 (1) 

5675 60 en 74 

07-03-1918 

Turen van A.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) 

5675 60 en 74 
07-03-1918 

Turen van G.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) 

  Turf---- Staat van Requesten om gedeeltelijke Vrijdom van den Accijns op Turf enz. jaar 1841 (6) 

6092 241 
21-03-1823 

Turf 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) 

6673 118 + 71 

00-00-1818 

Turkon C. H. Heelmeester te Zutphen Toegekend de Gouden Medaille  ter waarde van 10 ducaten, jaar 1818 (3)  

6028 810 
13-11-1817 

Turksma Izak 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) 

9181 1413 

06-08-1915 

Turksma Jacob,  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) 

9185 1144 
05-09-1917 

Turksma Jacob, 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) 

8210  958/2 211 
Bladz.2>> 

17-09-1839 

Turksma L. M. , 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) 

8199 730-10 
18-07-1839 

Turksma Leip S. wordt voorgedragen voor om toegelaten te worden voor de Koninklijke Nederlandsche Loterij enz. jaar 1839 (3) 

6843 30-C 

gehuwden D 

21-05-1824 

Turksma Leip, 949 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) 



9182 605 

05-04-1916 

Turksma Levi,  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) 

9184 276 

05-03-1917 

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

Friesland, Annade maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4) 

9186 244 
05-03-1918 

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

8308 1066-22 

28-10-1840 

Turksma Levy Mozes---- Tophuizen Johan Christop dat hij bij de Mobiele Schutterij  sedert 1835 als plaatsvervanger heeft 

gediend voor Turksma Levy Mozes, dat hij wel is waar in zodanige omstamndigheden enz. jaar 1840 (3) 

8308 1087-10 
03-11-1840 

Turksma Levy S. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde  aan de 2e Klasse voor de 183e en 
184e   Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3) 

9921 22              20-

10-1882 

Turksma M., 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) 

6416 150 
10-04-1817 

Turksma Nathan Salomon * 08-07-1786 Leeuwarden 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) 

6380 1 
31-01-1814 

Turksma Nathan Salomon Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden 
ondertekenaar van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten 

onze laste gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun 

gewoon bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3) 

6041 898 en 903 

16-12-1818 

Turksma Nathan Salomon(s) wonende te Leeuwarden er loopt een zaak tegen hem voor het Hooggeregtshof van Financieen en 

Zeezaken enz.,  jaar 1818 (8) 

8210  958/2 211 

Bladz.1>> 
17-09-1839 

Turkstra A. R. te Burum, 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) 

8211 983/7 

Deel 2 
24-09-1839 

Turkstra A. R., 10 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Kollum, 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 ophelderingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)       

8386 949/21 

20-09-1841 

Turkstra A. te Burum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  

wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland (als koper  van  Dranken in de maand 

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

6424 584 

02-12-1817 

Turkstra Anne 20 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel  Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat van 

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

Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland 
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Turkstra Anne Rientjes 470 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld 

in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste 
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het 

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

6396 546 

04-06-1815 

Turkstra Anne Rientjes---- Guerin W. Generaal Majoor en Commandant der Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de 

Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Militieraad geïnformeerd is dat Groot de Nicolaas van Jorwerd, Turkstra Anne 
Rientjes van Bergum, Bachem van Arend Johannes te Leeuwarden en Haag v. Jan Engberts uit de Ge1815 meente Oudwoude 

nadat zij vrijwillig dienst hebben genomen  en dat enz.  en verder worden genoemd de Werfofficier Luitenenan Workum van en 

Luitenant Generaal Baron Sweerts de Landes ….? enz. jaar 1815 (2) 

6396 540 

01-06-1815 

Turkstra Anne Rientses van Bergum hij is absent gebleven bij de oproeping van het actif Contingent der nationale Militie over 

1815 deze onttrekking is strijdig met de bepaling enz. jaar 1815 (1) 

6396 556 

06-06-1815 

Turkstra Anne Rientses van Bergum---- Salverda S. ondertekend namens de Leden van de Militieraad van het 4e district een brief 

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

8285 623-21 

22-06-1840 

Turkstra Anne Rinzes te Burum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop 

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

8199 725-2_3 
17-07-1839 

Turkstra H. Rientses---- Rooster Hendrik en Dijstelberge Godefridus Commiesen te Kollum gestationeerd hebben opgemaakt een 
Proces Verbaal tegen Turkstra H. Rientses te Burum een gesloten transactie om vervolging te voorkomen wegens overtreding op 

de reglementen van de plaatselijke Belastingen enz. jaar 1839 (4) 

8199 725-1_10 

17-07-1839 

Turkstra H.---- Rooster Hendrik, Dijstelberge Godefridus Commiesen te Kollum gestationeerd hebben opgemaakt een Proces 

Verbaal tegen Turkstra H. van beroep Bakker en Tapper te Bierum wegens binnenland gedistilleerd enz. jaar 1839 (5) 

8211 988-3, 21 

Bladzijde 1 

26-09-1839 

Turkstra Ide te Burum Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus 

bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en 

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

8285 615-2, 21 

19-06-1840 

Turkstra Iede te Burum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 

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

8380 833-2 

24-08-1841 
Acht- 

   karspelen 

Turkstra J. A. te Buitenpost 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) 

8375 708-5_21v 

20-07-1841 

Turkstra J. R. te Burum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de Assessor van 

Kollumerland en Nieuw Kruisland  ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. aan de Gouverneur van 
Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 

(6) 



8380 833-2 

24-08-1841 

Kollumer- 

land en Nieuw  
   Kruisland 

Turkstra J. R. te Burum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw 

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

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

enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122) 

8386 949/21 

20-09-1841 

Turkstra J. R. te Burum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  

wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland (als koper  van  Dranken in de maand 
Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3) 

8280 526-1, 21 

22-05-1840 

Turkstra T. 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) 

8195 661/16, 254 
28-06-1839 

Turnbull A. Amsterdam/Friesland Schip de Endarour, jaar 1839 

8131 1281/9 

08-01-1839 

Turpin Charles Louis Geb. 30-12-1811 Doornik. Tamboer bij het 8e bataljon infanterie van het Indisch leger   “Is bij vonnis van 

den voormelden Krijgsraad, van den 9den April 1833, geconfirmeerd bij sententie van voornoemd Geregtshof, van den 18den 
Junij daaraanvolgende, ter zake van insubordinatie, door het aangrijpen en slaan van den sergeant der wacht. Hagemeijer, 

veroordeeld tot vijf jaren kruiwagenstraf met vervallen verklaring van den militairen stand”. , jaar 1839 

8172 247-15 

06-03-1839 

Turpin Charles Louis, Tamboer  8e bataillon infanterie van het Insdische leger * 30-12-1811 Doornik,  hij wordt vermeld op een 

Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard 
zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met 

briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen 

weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en 
Haar enz.  jaar 1839  (4) 

6016 665 

01-11-1816 

Tussenbroek Johannes geb. Rotterdam laatste woonplaats Rotterdam oud 20 a 21 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) 

8062 2/10, 227 
02-01-1838 

Tust (Ust?) Kapitein op de Laura, jaar 1838 

6288 309-8 

09-04-1818 

Tusveld Jan ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente Schoterland 

betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13) 

6709 36 deel 1 
blz. 3 

16-01-1822 

Tuttel H. te Steenwijk 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. 

3 

16-01-1822 

Tuttel H. te Steenwijk, 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) 

9187 1114 

07-08-1918 

Tuttel Hendrik Jans, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie 

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

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

6401 

 

860-1-3+6 

31-10-1815 

Tuttel J. H. 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) 

6833 38-D deel 1 
Blz. 9 

06-02-1824 

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

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6833 38-D deel 2 
Blz. 18 

06-02-1824 

Tuttel J. H. te Steenwijk, 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 

6422 488 

18-10-1817 

Tuttel J. W?.   Majoor bij het 5e Bat. rustende schutterij van het 3e Militie District ondertekend een brief aan de Gouverneur van 

Vriesland betreffende Militaire zaken dat hij heeft ontvangen een brief van de heer Lijklama a Nijeholt Militie Commissaris om 

in vol uniform te verschijnen om den eed af te leggen maar enz. jaar 1817 (3) 

6422 478 
04-10-1817 

Tuttel---- Lijcklama a Nijeholt (T. M.) Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende 
Militaire zaken dat namens  Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden Prinsce van  Oranje Nassau Groot Hertog van 

Luxemburg is benoemd als Hoofd Officier Sloet van Oldmetenberg en  de Heer Tuttel verder de Majoor Driesen A. enz. jaar 

1817 (1) 

5991 715 

13-09-1814 

Tuuk  van der G. Predikant te Berlikum betreft zijn request,  de Ontvanger Generaal te Leeuwarden vindt dat hij ten onrechte 

klaagt betreffende de z.g.n. Bildtrenten die niet wettelijk is gestoeld enz. jaar 1814 (2) 

8280 526-1, 25 
22-05-1840 

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

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

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

8285 615-2, 25,1 
19-06-1840 

Tuuk v.d. G. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de 
Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie 

zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8) 

6424 609 
10-12-1817 

Tuuk v.d. Take Popkes 10 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op 
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief 



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

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

6409 321 

04-09-1816 

Tuuk v.d.….? staat vermeld in---- Nauta R.  Ontvanger der Patenten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  

betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de ingekomen posten onbekend zijn het betreft de Staat van Pensioenen in het 
Grootboek van de Franse Pensioenen enz. jaar 1816 (2) 

6408 287 

02-08-1816 

Tuuk van der  en Ebbenmeijer  wordt alleen met de familienaam vermeld in een document Commissariaat Generaal voor de 

Liquadatien met de Fransche Zaken die aan de heer Commissaris te Parijs zijn overhandigd als Pensions de la Hollande 

betreffende Pensioenen onder het Fransche Bestuur betaald enz. jaar 1816 (3) 

6408 292 

12-08-1816 

Tuuk van der  en Ebbenmeijer  wordt alleen met de familienaam vermeld in de Staat van Personen ingeschreven  in het 

Grootboek der Pensioenen van Frankrijk ondertekend door Bakker Jan M. Ontvanger Particulier van het Arrondissement Sneek 

en brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1816 (2)  

6648 66 blz. 5 
14-02-1816 

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

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

6671 54 deel 2,19 
22-01-1818 

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

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

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

6683 2 deel 2 

Blz. 20 

04-01-1819 

Tuuk van der F. te Gieten wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 

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

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

6709 36 deel 2  blz. 
22 

16-01-1822 

Tuuk van der F. te Gieten, 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) 

6061 569 

15-08-1820 

Tuuk van der G.  te Leeuwarden,  hij staat  als lid die aanwezig is vermeld in een extract uit de Handelingen  der deputaten ter 

uitdeling der weduwe gelden  vergaderd  6 en 7 November 1815 in de Kosterij te Leeuwarden met Ontvangsten en Uitgaven jaar 
1820 (4) 

6281 476-2 

10-04-1817   

Tuuk van der G. Ds. te Berlikum komt voor op de Rekening van verantwoording  van Menaldumadeel en er wordt aan hem 

betaald de interest van een obligatie van fl. 1000 enz. jaar 1817 (3) dossier (16) 

6834 17-B 
17-02-1824 

Tuuk van der G. is een der leden van het Provinciaal College der Hervormden van toezicht met hun functie enz. jaar 1824 (2) 

6833 38-D deel 2 

Blz. 25 

06-02-1824 

Tuuk van der G. Secretaris van het Provinciale Kerkbestuur te Vriesland, 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 

8385 925/9 

18-09-1841 

Tuuk van der G. te Berlicum Onderwerp het bezorgen van Post aldaar dat zonder postmerk is bezorgd enz. , wordt ook in 

genoemd de Baker Dijkstra op de Waeze jaar 1841 (3) 

6648 66 blz. 1 

14-02-1816 

Tuuk van der G. te Berlicum Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

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

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

6671 54 deel 2, 3 
22-01-1818 

Tuuk van der G. te Berlicum Secretaris Provinciaal Kerkbestuur van 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) 

6683 2 deel 2 

Blz. 3 

04-01-1819 

Tuuk van der G. te Berlicum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde 

Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., 

Jaar 1819 (6) dossier (22) 

6833 38-D deel 2 
Blz. 3 

06-02-1824 

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

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

jaar 1824 (5) dossier 40 

6709 36 deel 2  blz. 

3 

16-01-1822 

Tuuk van der G. te Berlicum, 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) 

6054 48 

20-01-1820 

Tuuk van der Gerh. ---- Wassenbergh A. Predikant hij is beroepen te Veenwouden en is losgemaakt van Schingen en Slappeterp 

op 22-11-1819 en de kerkenraad vergadering heeft gevraagd om een handopening voor de gemeente te vragen enz. enz. verder 
ondertekenen Cahais I. en Tuuk van der Gerh namens het Provinciaal Kerkbestuur  jaar 1820 (3) 

6869 07-03-1825 

7-A 
  

Tuuk van der Gerh.---- Russing P. B. Predikant bij de hervormde kerk te Nijkerk (fr) onder de klasse van Dokkum houdende zijn 

verzoek aan de Koning om Emeritus te worden verklaard met behoud van zijn pensioen van f. 800, verder verklaard het Klasikaal 
Bestuur van Dokkum dat hij sedert de jare 1818 toen de Requestrant wegens deszelfs zedelijk gedrag enz. ok wegens zijn 

lichaams gebreken  getekend door Nieuwold B. President en Tuuk van der Gerh. Secretaris van het provincaal kerkbestuur van 

Vriesland enz. jaar 1825 (4) 

5990 629 

11-08-1814 

Tuuk van der Gerhard, predikant te Berlikum, 2 maal een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp zijn 

Emolumenten en Profijten, een zogenaamde Bildrente , tevens een extract uit het 1e Privilege Hof van Friesland waarin hij o.a. 

trouwelick en ongefarlick genoemd wordt enz. enz. jaar 1814 (6) 

6671 54 blz. 20 
22-01-1818 

Tuuk van der L. E. te Noordbroek Predikant Classis van Winschoten wordt vermeld in een document dat de Commissaris 
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van 

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

enz. jaar 1818 (5) dossier (24) 



6671 54 deel 2,17 

22-01-1818 

Tuuk van der L. E. te Noordbroek 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 

Blz. 18 

04-01-1819 

Tuuk van der L. E. te Noordbroek 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) 

6055 88  
07-02-1820 

Tuuk van der Michael---- 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) 

6418 255-BB 

01-06-1817 

Tuuk van der Taeke Popkes 124 Blijaard (Kanton Blija) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, 

wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het 
depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon 

welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 

1841 (7) 

6655  399 blz. 6 

29-08-1816 

Tuuk van der te Noordbroek, 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) 

6631 1050 + 1059 
25-08-1814 

Tuuk van Gerh. Scriba ondertekend  een stuk als deputatie van de Synode der Hervormde Kerken van Vriesland  het betreft 
achterstallig Tractement van de Predikant enz. jaar 1814 (5) 

6382 79 nr. 27 

31-03-1814 

Tuul S. G. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de 

Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 
(5) 

6709 36 deel 1 

blz. 14 

16-01-1822 

Tuyl van Serooskerke van J. D. te Heeze, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 

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

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

(5) dossier (43) 

6709 36 deel 2  blz. 
22 

16-01-1822 

Tuyl van Serooskerken van J. D. (Baron) te Heze, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale 
Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk 

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

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

6683 2 deel 1 

Blz. 12 

04-01-1819 

Tuyll van Serooskerken J. D. (Jonkheer) te Heze Ouderling, tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Noord 

Braband als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e 

december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der 

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

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

6683 2 deel 2 

Blz. 20 

04-01-1819 

Tuyll van Serooskerken van J. D. (Jonkheer) te Heze 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) 

8386 945/6 

24-09-1841 

Tuylon Eduard Allen  ---- Hes Carel,   Verwersknecht te Leeuwarden in de Drie Kramersteeg Letter B. no. 309 welke als 

plaatsvervanger heeft gediend voor Tuylon Eduard Allen  uit de gemeente Helder provincie  Noord Holland jaar 1841 ( 1) 

6242 82,1-7a+12               

07-02-1814 

Tuymelaaar Hendrik Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens en een request,  jaar 1814 (3)   

6379 110 

21-01-1814 

Tuymelaar & Zonen H., een brief van Semler F. (Frederik) de Maire van Heerenveen een door hem getekende brief aan de 

Commissaris Generaal van Friesland met als onderwerp: het detachement Kozakken dat in Heerenveen gehuisvest was en sedert 

18 november 1813 vertrokken zijn  met een schuld van f. 334-17-8 en Tuymelaar & Zonen H. Competeeren bovendien nog 
wegens levering van  6 ellen grijs laken , dat op den 24e november door 2 kozakken aangevoerd wordende door een zekere Jode 

Koopman Schaap H. Y. enz jaar 1814 (2) 

9134 1358 

06-10-1883 

Tuymelaar Cornelis Tjepko  ---- Jellema Folkert Arends is benoemd als lid van het college van Zetters  van Schoterand i.p.v. 

Tuymelaar Cornelis Tjepko die overleden is jaar 1883 (3) 

6243 255 

27-03-1814 

Tuymelaar H. , ---- Hiddinga Elias  te Heerenveen een document met zijn handtekening , Onderwerp;  betaling van contributien 

voor 1813 door, Tuymelaar H. , Haeften van J. , Boelens van  A. A. en Nauta H. met de te betalen bedragen en de bedragen die 

zij in 1812 hebben betaald enz. enz. jaar 1814 (3) 

6281 611 
04-06-1817 

Tuymelaar Hendrik & zonen, Kooplieden  te Heerenveen  zijn Request waarin verzocht betaling voor leverantie van 6 ellen laken 
enz. enz. jaar 1817 (2) 

6100  1215-26 

29-11-1823 

Tuymelaar Johannes, 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) 

6843 14-A-9 
25-05-1824 

Tuymelaar----Sluis v.d. Jan en Tuymelaar in comp. ,  een procesverbaal van bekeuring wegens het vervoeren van turf welke niet 
in het patentrecht is ingeschreven ,en een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van 

bekeuring.   wordt ook in genoemd Klazen Hendrik Wieger s Veenbaas  jaar 1824 (4) 

6261 879 
10-08-1815 

Tuyneir Wander Annes---- Elseloo van J. F.  betreffende zijn teruggezonden request dat hij niet accoord gaat met een 
betalingsregeling van de schulden die de gemeente Balk aan hem heeft enz, terwijl de mede crediteuren dat wel willen over een 

langere termijn en deze zijn: Veldkamp Jan,  Poppes Bauke Pieters,   Albaada Tjietie Douwes,  aanwezig een lijst met de 

crediteuren van de gemeente Balk met de sommen van de schulden en wel:   Elseloo van J. F.  ,  Tuyneir Wander Annes,  Visser 
Tjeerd Harmens, Dijkstra Jacob Everts, Visser Pijtter Jans ,  Mekes? Pijtter, Fokkes F. W., Jonker A. L.,  Meines Sake, Huisman 

te Wijckel jaar 1815 (3) 

6066 
 

67 
24-01-1821 

Twee Gebroeders en Vrouw Elisabeth een document betreffende de verkoop van de geborgen lading van deze schepen die 
vergaan zijn bij het eiland Ameland enz. jaar 1821 (1) 



9188 613 

23-05-1919 

Twee Provincieen---- Waterschap de Twee Provincieen, te Grijpskerk en Stroobos, een handgeschreven brief met de 

handtekening  van de voorzitter Faber J. A en. secretaris Stuiveling G. onderwerp ; het verharden van de straatweg Stroobos 

Schalkendam  lopende vanaf de Rijkstrekweg Dokkum naar Stroobos bij de Draaibrug te Stroobos met een tekening (Blauwdruk) 

van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (10)   

6378 9 en 14 

03-12-1813 

Tweehuizen Willem,  Gendarme,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben 

aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5) 

8380 833-2 

24-08-1841 
Hennaar- 

      deradeel 

Twerda D.  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) 

8308 1070-8 
665-708 

28-10-1840 

Twerda D. J. te Wommels 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 

Twerda D. J. te Wommels 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) 

6271 602 -3 

18-06-1816 

Twerda J. D. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en 

Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter 

somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5) 

6300 106 

24-01-1822 

Twijnstra  Jan Jacob---- Leistra Hein en Andringa P. H namens de Kerk en Armenvoogden van het Dorp Finkum schrijven een 

brief aan Zijne Majesteit als volgt dat de gecombineerde Kerken Armenvoogdij reeds sedert ettelijk jaren bezwaard is enz. enz. en 

dat het men hun schulden reeds zover is gekomen dat de schuldeisers hun geduld verliezen en met name de Timmerman Reitsma 
Jacob Iedes Stiens na voorafgegaan regterlijk vonnis enz. enz.  en zij verzoeken of zijne majesteit hen de helpende hand toe te 

reiken enz.  tevens een aanbevelingsbrief van de Grietman van Leeuwarderadeel Tour  J. N. (Jacob Nanning) Baron du ook 

toegevoegd de staat met schulden van totaal fl. 6477.80  en buiten genoemde ook aan; Deinema Jacob Doekes te Hijum,  
Passamier Gellius Andreas.te Vrouwenparochie,  Dijkstra Waling Keimpes te Vrouwenparochie, Twijnstra Jan Jacob te Finkum 

Boer de Pieter Jans te Finkum,  Twijnstra Jacob, Twijnstra Jacob ,  Geerlings Geert 1822 (14) 

6034 398 

30-05-1818 

Twijnstra A. te Hallum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de 

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

6626 487  blz. 18 

07-04-1814 

Twijnstra Antje S. 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) 

6044 149 

08-03-1819 

Twijnstra Antje Sybrens , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  

Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen jaar 1819 (4) 

6038 716 

24-09-1818 

Twijnstra Antje Sybrens Zij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits 

besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  

te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   
Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3) 

6640   504 + 505 

31-05-1815 

Twijnstra J. J. ---- Asbeck van G. F. Schout van de Gemeete Ameland  Ardesch A., Fonteijn P., Siderius M. President van de 

Commissie, Twijnstra J. J. allen ondertekenen een brief en/of document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende ten einde 
op kosten van den Lande aan te kopen een Holsteinsche Hengst ten dienste van de de Stoeterij op Ameland een totaal dossier jaar 

1815 (25) 

6300 184 

04-04-1822 

Twijnstra J. J.---- Reitsma  Jacob Iedes, Twijnstra J. J., Deinma J. D., Passamier G. A. , Dijkstra Waling Keimpes, Boer de Pieter 

Jans, Geerlings Geert, Reitsma J. J.Deinum S. D. Onderwerp: Hun tegoeden van de Kerk, Tour  J. N. (Jacob Nanning) Baron du 
de Grietman van Leeuwarderadeel schrijft daarover in een brief aan de Gouveneur dat hij dus pogingen aangewend heeft om van 

de crediteuren te verkrijgen een enz. enz. jaar 1822 (5) 

6623 205 
31-10-1813 

Twijnstra J. J. 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) 

8211 988-3, 23 

Bladzijde 6 
26-09-1839 

Twijnstra J. J. te Finkum 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) 

6632 1276  

3e blz. van 
kolommen 

14-10-1814 

Twijnstra J. J., ondertekend 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) 

6624 146 

27-01-1814 

Twijnstra Jaan Jakobs te Finkum hij is benoemd als lid van de Commissie van Landbouw in Vriesland met als reden het droevige 

bericht dat er in Utrecht een ziekte onder het Rundvee is uitgebarsten en de commissie van de Zuiderzee heeft erkend als de 
Runderpest enz. jaar 1814 (2) 

6396 569 

08-06-1815 

Twijnstra Jacob Jans---- Bergsma J. J. Luitenant  Collonel Commanderende het 12e Battaillon Landstorm, het betreft een bricht 

op het ingediende request van Swart A. S. Cum Soc. Sergeant bij de 2e Comp. over de aanschaffing van de Distinsive teekenen 
Hoeden Degens of Sabels heeft de eerr hierbij aan te voldoen, Wassenaar K. L.  Kapitein in dit Bataillon verklaard dat een zijn 

onderhebbende officieren de Hoeden Degens of Sabelsvoldaan uitgezonderd Swart Abraham  Sjoukes, Twijnstra Jacob Jans en 

Westerveld Tiete Haijes alle Sergeants en wonende te Dronrijp zij worden gedaagd door de Auditeur Huber L. J. en tevens de 
veroordeling  enz. jaar 1815 (10) 

8364 502-495-16 

21-05-1841 

Twijnstra Jacob Jans 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) 



6264 1149- 4 

21-11-1815 

Twijnstra Jacob Jans 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) 

6300 281c            
29-04-1822 

Twijnstra Jacob Jans---- Porte Meindert Jans Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij Leeuwarderadeel in 
de Dorpskerk te Finkum  en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij advertentien in de Leeuwarder 

Courant van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene Floreenplichtigen  zonder onderscheid van 

godsdienst enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk enz. er zijn 
benoemd gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob Doekes en uit de 

hoofden van de Huisgezinnen , Andringa Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was getekend door:  

Rijnks R. S., Hommema P. L. uit naam des Moeders,  Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart J. P., Sevenster S. 
J., Twijnstra J. J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D., Sytsema G., Cats J. Epz. 

P.p. de weduwe Cats E. jaar 1822 (3) 

6302 252 en 253 
27-05-1823 

Twijnstra Jacob Jans---- Smit A. (Aldert) Predikant der Hervormden te Finkum en Hijum onder de klassis van Leeuwarden , in 
een geschreven en door hem ondertekende brief aan Gouveneur van Vriesland , dat hij op 28-12-1822 door den Deurwaarder  

Schreinhout Andries Willem, geïnformeerd is geworden om tegen 12 Mei en St. Petri eerstkomende Pastory en tuin te ontruimen 

als daartoe geauthoriseerd door Twijnstra Jacob Jans enz. enz.ook  Sytsema Geert P. , Schoolonderwijzer te Finkum, schrijft en 
tekend een brief aan het Grietenie bestuur van Leeuwarderadeel dat op den 7e October 1822 heeft plaats gehad ene executoriale 

verkoop van de schoolhuizinge Tuin en Hof te Finkum en dat hij enz. enz. jaar 1823 (7) 

6871 28-03-1825 

28-12-1825 

33/1-C 

Twijnstra Jacob Jans te Leeuwarderadeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de 

Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven 

der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 

1825 (3) gehele document (5) 

8257  70/1, 23 
21-01-1840 

Twijnstra Jacob Jans van Leeuwarderadeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der 
Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4) 

8359 377/28, 5 

19-04-1841 

Twijnstra Jacob Jans wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, 

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

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

8359 377/28, 8 

19-04-1841 

Twijnstra Jacob Jans 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) 

6396 543 

01-06-1815 

Twijnstra Jacob Jans---- Zwart Abrahan Sjoukes , Twijnstra Jacob Jans en Westerveld Tiete Hayes Sergeants bij de 2e Comp. 12e 

Bataillon Landstorm te Dronrijp geven met eerbied te kennen  in een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij door de 

Krijgsraad veroordeeld zijn tot ene boete enz. alsof zij weigerachtig zouden zijn geweest enz. ook het Vonnis van de Krijgsraad is 
aanwezig 1815 (11) 

6300 106 

24-01-1822 

Twijnstra Jacob---- Leistra Hein en Andringa P. H namens de Kerk en Armenvoogden van het Dorp Finkum schrijven een brief 

aan Zijne Majesteit als volgt dat de gecombineerde Kerken Armenvoogdij reeds sedert ettelijk jaren bezwaard is enz. enz. en dat 
het men hun schulden reeds zover is gekomen dat de schuldeisers hun geduld verliezen en met name de Timmerman Reitsma 

Jacob Iedes Stiens na voorafgegaan regterlijk vonnis enz. enz.  en zij verzoeken of zijne majesteit hen de helpende hand toe te 

reiken enz.  tevens een aanbevelingsbrief van de Grietman van Leeuwarderadeel Tour  J. N. (Jacob Nanning) Baron du  ook 
toegevoegd de staat met schulden van totaal fl. 6477.80  en buiten genoemde ook aan; Deinema Jacob Doekes te Hijum,  

Passamier Gellius Andreas.te Vrouwenparochie,  Dijkstra Waling Keimpes te Vrouwenparochie, Twijnstra Jan Jacob te Finkum 

Boer de Pieter Jans te Finkum,  Twijnstra Jacob, Twijnstra Jacob ,  Geerlings Geert 1822 (14) 

5991 723 

15-09-1814 

Twijnstra Jan Jacobs---- Fontein Dirk, Twijnstra Jan Jacobs, Fontein Pieter, een handgeschreven brief met hun handtekeningen, 

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

besluit enz. enz. jaar 1814 (3) 

6623 203 en 207 
31-10-1813 

Twijnstra Jan Jacobs 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 

Twijnstra Jan Jacobs, 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 

Twijnstra Jan Jakobs, 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)  

8280  517-11, 28 

19-05-1840 

Twijnstra P. G. de weduwe te Jorwerd wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van 

de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele 

Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle 

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

6840 36-A  
blz. 13 

22-04-1824 

Twijnstra P. G. Schipper 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) 

9184 596 

09-05-1917 

Twijnstra U te Akkrum, een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot slootdemping op zijn eigendom 

hebbende perceel kadastraal bekend te Akkrum enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en 

de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10) 

5673 

 

108 

05-12-1907 

Twijnstra U.  te Akkrum, een verleende vergunning (Oranje) om met  het schip de “Industrie II“  gebruik te mogen maken van de 

Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van 

het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1) 

9183 946 
03-06-1916 

Twijnstra U. , Oliefabrieken te Akkrum, een handgeschreven met de  handtekeningen van de directie verzoekt vergunning tot het 
maken van een overbrugging van de bermsloot op zijn  in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Akkrum sectie  enz. 

enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1967 (10)) 



9188 28 

03-01-1919 

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

tot het aanleggen van een bruggetje op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Akkrum, met een 

tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (11) 

5675 55 
07-11-1917 

Twijnstra U. Oliefabrieken te Akkrum---- Jong de J. E. directeur  van U Twijnstra ´s Oliefabrieken te Akkrum verzoekt in een 
door hem  getekende brief  (met gedrukt Briefhoofd) om met drie motorboten  en wel de Anna Maria, de Industrie I en II  uit de 

omgeving van Wijnjeterp hout te halen en  te mogen varen via enz. enz.  met de correspondentie en verleende vergunning 

betreffende de aanvraag jaar 1917 (5) 

5674 8 
10-09-1908 

Twijnstra U. Oliefabrikant te Akkrum gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend  om met zijn motorboot “Anna 
Maria”  enz. enz.   (vergunning Rose)  Jaar 1908 (1) 

5673 

 

37 

22-11-1900 

Twijnstra U. te Akkrum , een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Industrie“ tot het Varen en Sleepen in Friesland 

waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1) 

5673 
 

34 
18-10-1900 

Twijnstra U. te Akkrum , een verleende vergunning (Wit) voor het schip de “Concordia I.“ tot het Varen en  Sleepen in Friesland 
waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900(1) 

5673 

 

88 

26-04-1906 

Twijnstra U.te Akkrum, een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “Concordia I.“  gebruik te mogen maken van de 

Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van 
het schip en de reglementen enz. jaar 1906 (1) 

5673 

 

89 

26-04-1906 

Twijnstra U.te Akkrum, een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “De Industrie.“  gebruik te mogen maken van de 

Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van 
het schip en de reglementen enz. jaar 1906 (1) 

8199 729/5, 290 

Bladz. 26-v 

17-07-1839 

Twijnstra W. S. te Folsgare 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) 

6276 1102-11  

18-12-1816 

Twijntstra Antje P.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt 

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

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

9180 1168 

22-06-1915 

Twijzel---- Buitenpost betreft het leggen van Hoog en Laagspanningskabels ten behoeve van de electriciteitsvorziening van  

Buitenpost, Twijzel, Kooten e.o. met veel kaarten (plategronden) van genoemde plaatsen ook worden genoemd Kootstermolen, 

Steenharsterbrug, Gerben Allesverlaat ,  jaar 1915 (52) 

9183 1696 

24-11-1916 

Twijzel--- Zuivelfabriek de “ Eendracht”  te Twijzel een handgeschreven brief van Radema A. (Voorzitter) en Sipkema Tj. ( 

secretaris)  met hun handtekening verzoekt  vergunning om de klinkerbestrating door te trekken tot aan de straatweg en op zijn 

eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Kooten sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de 
toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (11) 

5711 10 

19-10-1899 

Twisk van P Amsterdam Schip de Bergum Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een 

nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jar 1899  (6) 

8199 729/5, 290 
Bladzijde 4-v 

17-07-1839 

Twynstra W. S. te Nijland 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) 

6648 66 blz. 3 
14-02-1816 

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

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

6709 36 deel 1 

blz. 7 
16-01-1822 

Tydeman H. W. te Leyden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

(43) 

6709 36 deel 2  blz. 

9 

16-01-1822 

Tydeman H. W. te Leyden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een 

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

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

(43) 

6683 2 deel 1 

Blz. 2 
04-01-1819 

Tydeman M. (Prof.) Oud Ouderling te Leyden tot Primus van het Provinciale Kerkbestuur van Zuid Holland als volgt: Gehoord 

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

onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, 

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

6683 2 deel 2 

Blz. 2 

04-01-1819 

Tydeman M. te Leiden 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) 

3576 61-b 
14-10-1828  

Tymens Douwe (achternaam niet te lezen) hij is is één van de 8 ondertekenaars van een brief liggende in het dossier van ----
Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van 

de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz. inliggend een aantal brieven waaronder 2 maal een Certificaat dat hij als 

beurtschipper voor  ondergetekenden  (27 handtekeningen)  bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman  in zijn vak 
als eene welke op deze plaats vaart door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28) 

6242 90 

04-02-1814 

Tymens Dres 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) 

6245 399-62 
10-05-1814 

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

6242 90 

04-02-1814 

Tymens Wybren te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie 

op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. 

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



6830 18-A blz. 43 

21-01-1824 

Tymstra Hein 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) 

9182 284 

09-02-1916 

Tymstra Sybren,  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) 

6648 66 blz. 2 

14-02-1816 

Tyssen D. te Waardenburg Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der 

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

6276 1102-11  

18-12-1816 

Tyssens Rienk,  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) 

6692 274 
28-09-1819 

Tysses Rintje in de Broek, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, 
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, 

hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuve en Pas. enz. Jaar 

1816 (6) 

6087 948-3 
11-10-1827 

Tzuc Aukje 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) 

6020 136 

03-03-1817 

Tzummarum de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij 

Barradeel ,begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) 
beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6) 

 

 


