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D’union Louis Ignace * 14-05-1799 Dubefe wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken
met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun
incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand november 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van
ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun
functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1818
(3)
Daakler Klaas Hendriks----Kanger Meijndert Lolkes, Een handgeschreven brief met diverse handtekeningen waaronder die van
hem,onderwerp, Ballumer Schapen, alle Landbouwers te Hollum jaar 1824 (2)
Daalen van Isaak, Een staat van Miliciens dienende in het Corps Rijdende Artillerie, waarin vermeld de namen van soldaten die ,
overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)
Daalen van Pieter *26-11-1802 Leeuwarden ; 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)
Daalman C ---- Jansma L., Daalman C de erven en Assen van A. heeft jaarlijks te hoeden uit een Huis in de Groote Kerkstraat 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)
Daalmeijer Evert * Amersfoort 08-07-1817, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte,
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen
welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Daam W. R.---- Haaksma Uilke Klaases, Smid Klaas Harmens, Haaksma Witzen Klaas , Herberg v.d. Teeke Pijtters, Hoefhamer
Pijter Klaasses , Sonnema A. F., Daam W. R., Plagter Jacob Jans, Frans Kienstra , allen te Dockum wonende zij ondertekenen
een request betreffende dat zij in den jare 1810 ten behoeve van het voormalige district Oostdongeradeel verscheidene leveranties
aan de Militairen hebben gedaan en verzoeken nu betaling met een behoorlijke rente ter vergoeding van de kosten enz. jaar 1817
(4)
Daams Johannes Andries---- Cardinaal Doetje Everds weduwe van Daams Johannes Andries te Leeuwarden welke haar man aan
de gevolgen van enz. betreft een jaarlijkse gratificatie enz. jaar 1818 (3)
Daan A. ,Gemeenteveldwachter te Marrum 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)
Daan C. 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)
Daan Cornelis Leeuwarden is aangesteld in de functie van Gerechtsdienaar te Leeuwarden i.p.v. Lichtevoort Jacob (1)
Daan Cornelis ofte deszelfs Erfgenamen 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)
Daan Cornelis opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland om te
dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding van hun
functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)
Daan Cornelis, gerechtsdienaar te Leeuwarden een document waarin vermeld dat hij op 26-12-1824 overleden getekend door de
Procureur Criminele in de provincie Vriesland jaar 1825 (1)
Daan Cornelis, een lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks
tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824 (4)
Daantje J. 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)
Daas Cornelis Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Leeuwarden arr. Leeuwarden. Jaar 1817 (2)
Dadema J. 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)
Dadema J. 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)
Dadema J. 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)
Dadema J. M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Dadema Jan M. Te St. Anna parochie 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)
Dadema T. 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)
Daeij M. A. (Mr.) Ouderling te Alkmaar 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
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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)
Daeij M. A. Mr. te Alkmaar Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Ouderling wordt vermeld in
een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Daeij M. A. Mr. te Alkmaar Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit
is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Daemen Hendrik * Maarssen 20-10-1821, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht,
voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit
hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Daesburgh….? Controleur op’t Heerenveen, Onderwerp: dat de belastingdienst het oude materiaal te doen verkopen maar dat er
in zijn bezit zijn 5Molenbuisen enz. jaar 1817 (2)
Daey M. A. (Mr.) Ouderling te Alkmaar tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van Noord Holland als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Daey M. A. (Mr.) te Alkmaar wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz.,
Jaar 1819 (10) dossier (22)
Daey M. A. Mr. te Alkmaart Ouderling Classis van Alkmaar wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5)
dossier (24)
Dagen Dirk Foddes en Koopmans Albert, drie declaratie’s over 1820 en 1821 van de Hoofdbestuurders van het Bedelaars Gesticht
te Hoorn wegens verplegingskosten van voornoemden enz. enz aan het bestuur van de Stad Hindelopen, Jaar 1823 (1)
Dagen Dirk Foddes ----Vorderda Dirk oud 2 of 33 jaar hij wordt in een document vermeld als opgezonden getransporteerde
bedelaar naar de My. Van Weladigheid enz verder nog gegevens over hem, in een ander document wordt vermeld dat hij een
verkeerde naam heeft opgegeven en hij werkelijk heet Dagen Dirk Foddes jaar 1823 (4)
Dagen Dirk Foudes in het Bedelaarsgesticht te Hoorn, een ingezonden declaratie aan de Gemeente Hindelopen enz. jaar 1822 (1)
Dagen Sierd Dirks te Hindelopen In naam van de Overheid voornoemde heeft niet voldaan aan den inhoud van de sommatie op de
2e november 1815 aan hem geexploicteerd enz. de Ontvanger particulier enz de Deurwaarder Executant Baunach ….? gaat
vergezeld van Jans Coenraad en Bakker Tjeerd Hylkes als getuigen begeven naar de woonplaats van eerstgenoemde enz. en heeft
de na te noemen goederen (een hele lijst) in beslag genomen de bewaring van deze meubelen en goederen zijn toevertrouwd aan
Jans Coenraad die allen dit document ondertekenen Dwangbevel jaar 1815 (4)
Dagen Sierd Dirks 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)
Dagen Sjoerd Dirks 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)
Dagevos D. te Driehuizen, 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
Dagevos J. te Kruiningen, 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
Dagles? Reitje, 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)
Dahl D. Kapitein is met zijn schip de Försoget vanuit Brevig op 2 Mei te Vlieland gearriveerd staat vermeld op het document de
Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook
rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier
(8
Daintjer H. H. Schipper op de Catharina staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en
Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen informatie zoals van welk land het schip
de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7)
Dalebout Jannetje Pieternella, 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)
Dalen v. Witze Hendriks 60 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)
Dalen van Dirk 263 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11
kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de
Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Dalen van Jan Gerrits 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
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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)
Dalen van Martin 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)
Dalen van Martin 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)
Dalen van Wietze Hendriks 410 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)
Dalen van Wijtze, 179 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)
Dalfsen Mergien Harmens weduwe Peters van Jacob wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad
en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan
genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen
ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen te Vollenhoven Sloet tot Westerholt ….? 1817 (3)
Dalfsen van J. J. vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij
Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te
kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Vollenhoven de heer Sloet tot
Westerholt ….? enz. jaar 1817 (3)
Daligman Daniel , 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)
Daling Maria Philippina, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of
kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Dallien Andreas * 1816 Amsterdam 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)
Dalmolen H. ,---- Boer de Anne Douwes en Meulen van der Sjouke Piekes beide Korenmolenaars wonend op de Joure dat beide
een document tekenen waarin zij bij deze aan de Grietman en Assessoren die mede tekenen beloven en zich solidair verbinden om
de op de som waarop zij ter zake het graan door hun te gebruiken de Bakkerijen over den jare 1817 gemalen wordt enz. Grietman
Vegelin van Claerbergen (Pieter Benjamin Johan) en Assessoren zijn Everts A. (Arend), Krijns W. (Wyberen), Dalmolen H. jaar
1817 (4)
Dalmolen Henricus Walradus te Joure Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (3)
Dalmolen H.---- Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een antwoord op haar request
betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van de helft van het veer varende op
Amsterdam door haar oudste minderjarige zoon enz. enz. dit document wordt ondertekend door Dalmolen H. Schout van Haske en
de navolgende allen leden van de raad van haske en wel: Lieappens? And. , Knobbs R. K. , Loo F. J. C., Homans C., Kooiker S.
G., Terwisga van N., Euperman Jan, Loff J. Jacobs ook haar request in een zelf geschreven brief met haar handtekening waarin zij
o.a. vermeld dat de navolgende personen ter staving van enz. enz. en wel Boon van Johannes Martens, Knobbe Roelof Koops,
Smijnga Gerben Aukes, Haga Adam Johannes, Boetje Hendrik, Vries de Anne Haitzes jaar 1814 (7)
Dalmolen H. komt voor in een dossier en vermeld op een Extract uit het register der Repartitie van de Ingezetenen van de
Gemeente Haske enz. jaar 1815 (3)
Dalmolen H. (de Schout van Haske) heeft tegoed voor verschotten , Staat vermeld op een Document genaamd; Lijst van de
uitgaven gedaan op autorisatie uit de onvoorziene uitgaven van de Gemeente Haske ter beschikking van de departementalen
ambtenaar enz. jaar 1815 (7)
Dalmolen H.---- Drees H. en Vrieze de Halbe Diakenen van de Hervormde Gemeente van Heerenveen sturen in een brief aan de
Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat zij doen toekomen een extract uit de registers der vier specien van het
district Haskeland (=aanwezig) afgegeven door de Schout waaruit de vijfjarige inwoning van Patroon Hendrik Ekkes en huisvrouw
in de gemeente Nijehaske met vermelding van huisnummers en jaren enz. verder worden in de vier specien vermeld Jans Jurjen
1798 en gaat naar Heerenveen, Johannes Lammert 1802 en gaat naar Sloten enz. ook een verklaring van Bouwma Arjen Anthonie
Mr. Slager , Kempes Hendrik Mr. Weever en Zweep van der Piebe Elings die alle drie de verklaring ondertekenen betreffende
Patroon Hendrik Ekkes Arbeider en zijn huisvrouw Hendriks Minke laatselijk alhier enz. verder een document ter beantwoording
ondertekend door de Schout van de gemeente Haske Dalmolen H. en de Diakenen van Nijehaske Ramkema Jan Gerbens en Laan
van de Hans Sijtses jaar 1814 (10)
Dalmolen H. Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden van de hervormde gemeente en hoofden der
huisgezinnen te Haskerdijken naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz. verklaren uit ons midden te commiteren en te
benoemen de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs beide Veenlieden en Boetje Auke Klazes alle te
Haskerdijken ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper Euverman Hendrik Jans den 27e april , jaar 1823 (4)
Dalmolen H. hij ondertekend als lid van de Gemeente Haske: Metz Petrus Johannes , Regter bij de Regtbank te Heerenveen
wonende te Oudehaske Gemeente Haske dat in de reparatie tot vinding van het tekortkomende gelden in 1814 Ondertekend door
het Gemeentebestuur van Heerenveen enz. jaar 1815 (2)
Dalmolen H. ondertekend een brief als Schout van de Gemeente Haske dat hij zijn post heeft geconstitueerd heeft en heeft hij de
voldoening voor te dragen Lieuwes Andries erfgezetene en Lid van den Raad der gemeente enz. jaar 1814 (2)
Dalmolen H. Ondertekend samen met leden van de Raad der Gemeente de Memorie van de Schout van de Gemeente Haske
betreffende de ingestorte gemeente huizen en de daarop volgende onvermijdelijke kosten enz. en aldus voorgedragen bij de Raad
der Gemeente enz. jaar 1814 (4)
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Dalmolen H.---- Patroon Hendrik Ekkes te Heerenveen woonachtig het betreft zijn onderhoud door de Hervormde Gemeente van
Nijehaske dit document is ondertekend door De Schout van de Gemeente Haske Dalmolen H. De Diakenen van de Hervormde
Gemeente van Nijehaske Ramkema Jan Gerbens en Laan van der Hans Sijtses ondertekenen een brief aan de Gouverneur
betreffende eerstgenoemde (hij wordt daar genoemd Ekkes Hendrik) enz. jaar 1814 (3)
Dalmolen H. Schout van de gemeente Haske ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het
teruggezonden ondertekende Request Van Rodenburg R. Predikant te Haskerdijken en Nijehaske dat de Kerkenraad een jaarlijkse
toelage van f 40 enz. ook een document van 10-01-1805 ondertekend door de Ledematen van de Hervormde Gemeente van
Haskerdijken Wijbrens Tjeerd Ouderling, Kornelis W. Diaken, Klazes Auke, Pijters Kerst, Wijbes Sijtze, Wijtzes Abe, Romkes
Kornelis enz. jaar 1816 (9)
Dalmolen H.---- Sijtgen George , het retoer gezonden overlijdensextract enz. en de Commissaris van Heerenveen schrijft dat
waarschijnlijk Sijtgen George dezelfde is als Sijtzes Sjoers zoals door de schout van de Gemeente Haske Dalmolen H. is
aangegeven en wel door hem gevonden in het doopboek van Nijehaske hij geboren meot zijn 27-12-1774 en zoon is van Hessels
Sijtze en Sjoerd Antje maar Sijtgen George heeft zich ook wel geschreven als Groot de Sjoerd Sijtzes en hij heeft een breder op het
Heerenveen met de name Groot de Hessel Sijtzes enz. jaar 1814 (2)
Dalmolen H.---- Veldstra Fokke Meints, Huisman te Haskehorne en de Schout Dalmolen H. van de gemeente Haske Onderwerp;
Het Dragonderpaard en een schadeloosstelling. enz. enz.beide ondertekenen het document, jaar 1814 (5)
Dalmolen H. W. (Henricus Walradus) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Dijkhuizen J. H. (Jelto
Hermannus Henr. Zn.) Predikant te Haskerhorne betreft zijn request dat hij reeds een geruime tijd niet dan met zeer veel moeite
zijn Tractement kan innen verder een brief ondertekend door de Notaris Eijck van Wieger waarin de getuigen Thijsses Feyke en
Frankes Thee beide te Haskehorne en Jakobs Tijmen en Cornelis Harmen te Oude haske Leeden des Kerkenraads enz. jaar 1815
(4)
Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Assessor wordt genoemd in een document jaar 1825 (1)
Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Assessor hij ondertekend samen met anderen het document; dit jaar eene som van 126 glds te
kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en
Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz.
jaar 1817 (5) dossier (8)
Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) 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)
Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Grietman en Assessoren, Hij ondertekend mede in copie en als Floreenpligtige Ingezetenen
van de Hervormde Godsdienst en respectieve hoofden der Huisgezinnen van den Dorpe Snikzwaag Onderwerp: het Onderwijs
enz. jaar 1823 (7)
Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) in der tijd (1813) Maire van de Gemeente van de Haske, wordt genoemd in een document
van de Grietman en Assessoren van Schoterland met als onderwerp de schulden veroorzaakt door het verblijf van eene
detachement Kozakken te Heerenveen in November en December 1813 enz. enz. jaar 1823 (11)
Dalmolen H. W. (HenricusWalradus)----Haskerdijken , onderwerp: het een aanbod om den afkoop van het onderhoud van den
Hervormde Kerk en de Toren aldaar enz. enz. ten huize van Euverman Hendrik Jans Tapper te Haskerdijken zijn aanwezig de
heer Grietman van Haskerland namens de heer staatsraad Scholten Fannirus er is een 1e aanbod en een 2e aanbod enz. enz.
tevens aanwezig Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Assessor van de Grietenij Haskerland verder aanwezig de leden van de
kerkeraad die teenen als volgt: Moed R. Jans , Dijk van W. L., Groot de W. A., Boetje Auke Klazes, Veen van der J. W., Moed H.
Jans, Hoekstra B. Henderijk, Veen van der J. W., Dijk van P. L., Romkema Kornelis Romkes, jaar 1822 (6)
Dalmolen H. zijn handtekening staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude
Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz.
jaar 1815 (5) dossier (9)
Dalmolen H., het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en waarvan Proces
Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze overeenkomst is
opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn op uitnodiging aanwezig de
ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz. jaar 1821 (9)
Dalmolen Henricus Walradus Assessor te Haskerland staat vermeld in een document van Wij Willem bij de gratie Gods Koning de
Nederlanden enz. betrefende de benoeming van de Civiele leden in de Militie Raden enz. jaar 1824 (7)
Dalmolen Henricus Walradus---- Krijns Wybren en Dalmolen Henricus Walradus zij zijn als Schatters over 1824 te Joure
gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
Dalmolen Henricus Walradus te Haske---- Volkhamer J. Commanderende het 3e/2e/ Bat. 8e afd. inf. in Garnizoen te
Leeuwarden/Coevorden, hij wordt vermeld op de staat houdende benoeming der Civiele Leden in de Miliecieraden voor de ligting
van 1825, jaar 1825 (7)
Dalmolen Henricus Walradus te Joure, 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)
Dalmolen Lodewijk 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)
Dalsen Fontein van Augustus Goetius te Menaldumadeel 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)
Dalsen v. A. R---- Simmes Klaas als gebruiker der plaats van Dalsen v. A. R. staat vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum,
met namen van Inwoners van Tzum die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie en aan
de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 1813 (12)
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Dalsen van 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)
Dalsen van A. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Dalsen van A. R. Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz.
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Dalsen van A. R. 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)
Dalsen van Augustus Robbertus 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)
Dalsen van D. ---- Beyma thoe Kingma Mr. C. L. en Willems W. van de Vriesche Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij
Onderwerp een protest van de gezamenlijk Trekschippers van Sneek op Leeuwarden in een door hun allen ondertekende request,
Dalsen van D., Ruiter W. D., Cate ten IJ., Stelma IJ., Jongstra B., Bakker D. H., Boomsma F., Somler J., Repko J., enz. jaar 1843
(2) dossier (30)
Dalsen van Dirk 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)
Dalsen van Fontein A. G. een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp; een request om kwijtschelding van van 2
boeten ad. 10 gulden enz. jaar 1841 (3)
Dalsen van Jan te Sneek 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)
Dalsen? Fontein van te Dronrijp, 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)
Dalsma Brugt 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)
Dalsma Jan staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Dalsmolen Lodewijk 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)
Dalzen van A. 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)
Dalzen van R. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Dalzum van A. te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Dam A. G.---- Feijer Klaas te Tjallebert betreft een procesverbaal van bekeuring overtreding wet op het patent wegens het in bezit
(gebruik) hebben van een vaartuig zonder patent, wordt ook in genoemd Dam A. G. de eigenaar en den de huurder Ruiter R. W.
jaar 1824 (4)
Dam Douwe Hendriks, Handgeschreven brief met handtekening van de Veenman te Terwispel Douwe jaar 1840Hendriks van
Dam
Dam Durk, 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)
Dam Gerrit S. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen
aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no.
25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en/ of
hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Dam Gerrit S. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen
aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no.
25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en/ of
hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Dam Gerrit Siemons Schipper, jaar 1824
Dam H. G. Luinjebert Scheeps-timmermanSchip de Bot, jaar 1824
Dam Harmen * 13-09-1850 Luinjebert Beetsterzwaag Veldwachter jaar 1920 (2)
Dam Harmen Everts Veldwachter te Ureterp 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)
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Dam Harmen Gerrits, Scheepstimmerman bereft het eigendomsrecht van een schip worden ook in genoemd, Schipper Wieger
Geerts Veenbaas te Tjalberd, Ruiter Rein Wygers te Talleberd ,jaar 1824 (5)
Dam Harmen Gerrits, Scheepstimmerman te Luinjebert, betreft het hebben van een vaartuig zonder patent, en Jong de Jeep
Douwes Slater in het Meer wegens Fraude, jaar 1824 (2)
Dam Harmen Hendriks te Aengwirden 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)
Dam Hartog gehuwd met Hes Magda, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1917 (5)
Dam Hendrik Douwes, Veenbaas te Gorredijk, de heer Maire van Gorredijk klaagt dat zig ondergaande Beijegeningen door
voornoemde enz. enz. en dat hij dat naar de regtbank te Heerenveen heeft gezonden enz. jaar 1813 ( 2)
Dam Hendrik Willems---- Hoornstra Wytse Loukes plaatsvervanger voor Dam Hendrik Willems, 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)
Dam J. H. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op
de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort
schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
Dam J. R.---- Schreurs S. W. hij wordt samen met Krikke S. Jan , Dam W. W., Simon H. J., Dam J. R.als Kerkeraadlid der
Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert, Luinjebert en Gersloot genoemd in een document ende de schulden die de gemeente heeft
en zij een brief schrijven aan de Gouveneur van de provincie Vriesland voor ondersteuning enz. enz. verder als bijlage een Staat
van Behoeften der Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert, waarin vermeld de heer Schreurs J. W. die geld leent aan de d.g.
gemeente en Koers J. G. die nog een rekening heeft openstaan enz. jaar 1823 (4)
Dam J. S. en Kelderhuis J. beide Veenklieden te Tjallebert rekenpligtig ten kantore Knijpe het betreft een request verzoekende
voor twee in 1839 geveende en bedorven partijen enz. jaar 1841 (4)
Dam Jan Hendriks Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen voor de
jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Dam Jan Hendriks staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot
vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815
(5) dossier (9)
Dam Jan Hendriks, ---- 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)
Dam Jan Roelofs 643 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)
Dam Klaas Jans ,Arbeider,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het
Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents
door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Dam Koop 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
Dam R. H. Assessor---- Hilligenberg v.d. te Rotterdam staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Dam R.
H. Assessor van Engwirden 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)
Dam R. H. Assessor van Ǽngwirden ondertekend namens de Grietman bij diens afwezigheid 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)
Dam R. H. Assessor van Engwirden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Wijndels David George,
zijn benoeming en installatie als Assessor enz. jaar 1841 (3)
Dam R. H.---- Elst van der & Matthes Firma, te Amsterdam , in een handgeschreven brief met een gedrukt briefhoofd en een
stempel met het adres Salmiakfabriek Korte Bleekerspad 64 met zijn Handtekening waarin hij schrijft dat de stoomboot “Adele”
al 25 jaar de de Friese Wateren bevaart nu wordt verhinderd het vaarwater enz. enz., want de Brug/Sluiswachter Dam R. H. de
opmerking maakte dat het schip daar niet mocht varen, verder een correspondentie daarover, ook aanwezig een brief waarin deze
dat ontkent enz. 1903 (6)
Dam R. H. te Tjalleberdstaat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ǽngwirden in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Dam R. H. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk kanton(gemeente) zij
rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor beschadigden Turf hebben
verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e
februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)
Dam Simon Rotterdam Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland jaar 1917 (1)
Dam Simon te Rotterdam, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
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Dam ten D. D. 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)
Dam ten D. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door
eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate
executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie
Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Dam ten D. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door
eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate
executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie
Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Dam ten Doede D. 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)
Dam ten Doede Dirks 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)
Dam ten Doede 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)
Dam ten Durk Doedes---- Koudum, Onderwerp: dat op 14 januari 1822 ten 8 1\2 uur s’ avonds bij een hevige storm uit het Noord
Noordwesten vergezeld met bliksem enz. enz. is ingeslagen in de kerk van Koudum en 3 duim heeft doen inbranden enz. enz. dat
de Executuur Hemminga enz. en een bliksemstraal in het huis van de deurwaarder Quarre Rein Jeremias , en dat hij direct naar de
toren is gegaan enz. enz. gelijk ook Heijde van der Hendrik Jaspers van beroep Slagter, Zaagsma Gosse Sjoerds van beroep
Timmerman, Hofman Johannes Walters van beroep Arbeider dog thans gedetineerd, Dam ten Durk Doedes Timmermansknegt,
die met Quarre Rein Jeremias de klok hebben geklipt en door een toeschietende menigte enz. enz. en dat genoemden emmers en
lantaarns verzamelden en dat Jaarsma G. W. de Assessor enz. en van Postma Lolke Lolkes van beroep Schoenmaker en dat Werf
van der Walle te Koudum de tweede enz. enz. en de tweede emmer door Rampeon Jan boerenknegt bij Aasma Johannes Namles
te Koudum en dat de toren toen brandvrij was enz. (een mooi lang verhaal) jaar 1822 (3)
Dam ten Rink 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)
Dam ten Rink 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)
Dam v H. 53 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Dam v. Auke Alberts 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)
Dam v. Gerrit Jacobus 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 286
Dam v. H. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de De Hoop Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van
toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar
1902 (2) Dossier (16)
Dam v. JOH. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr.
Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de
algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar
de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)
Dam v. K. J. uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij
Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document
met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Dam van Hendrik te Gorredijk met zijn boten de “Tjerk Hiddes”en de “De Hoop” 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)
Dam van & Co. Gorredijk Schip de De Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891
Dam van & Co. Reederi Lemmer Heropening direnst Lemmer Sneek met het Schip de De Hoop, Dossier met Advertenties en
ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Dam van & Co. Reederij te Lemmer brengen ter kennis dat zij een geregelde dagdienst beginnen op 22 Februari 1904 met de
stoomboot de “Hoop” enz. jaar 1904 (3)
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Dam van & Co. te Utrecht 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)
Dam van & Co. te Utrecht Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten 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)
Dam van & Comp. te Utrecht 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)
Dam van Akke, ------- Feddes Aaltje, Plantinga Barbera, Hegemans Mietje, Schreuder Catharina, Gerrits Johanna, Dam van Akke,
Dreunhuizen Hendrika, Dreunhuizen Jantje, Vries de Catharina, Drost Antje, Bron Mietje, Mensing Sietske, Meyer Geeske,
Lambrecht Geertrui, Ulrichs Getje en Steen van der Pietje alle verkoopsters van Visch aan de gewone vischmarkt te Leeuwarden
enz. enz. jaar 1841 (2)
Dam van Albert Jac. 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 278
Dam van Albert Jacobs staat vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van
Correctie te Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving, Leeuwarden is de laatste woonplaats voor
de gevangenis jaar 1818 (2)
Dam van Albert Jacobus 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)
Dam van Albertus J. 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)
Dam van Aldert Aukes, Grofsmid te Joure wegens geleverde Pieken, Vermeld op een document genaamd Specifieke staat van
uitgaven gedaan op het fonds van onvoorziene uitgaven van Joure enz. enz. jaar 1815 (4)
Dam van Aldert 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
Dam van Arend * Groningen, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij
regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis en
geboortedatum totaal 17 kolommen Jaar 1841 (3)
Dam van C. J. W, , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in
de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft 8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats,
laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)
Dam van C. J. W. , 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)
Dam van Cornelis Jan het betreft den borgtogt in twee en een half per cents Nationale werkelijke rentgevende schuld enz. jaar
1840 (2)
Dam van Cornelis Jan het betreft den borgtogt in twee en een half per cents Nationale werkelijke rentgevende schuld enz. jaar
1840 (2)
Dam van D. wonende in wijk A. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden
benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz.
jaar 1841 (8)
Dam van den Brand Jans betaald fl. 3.50 voor een jaar pagt, komt voor in een document Geextraheert uit het Pastorie Rekening
Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en
Landen) inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld
Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier (24)
Dam van der Gerrit Branik? hij is overleden in een Frans Hospitaal en bijgaande een Acte de Déces (overlijdensakte) jaar 1814 (2)
Dam van der Romke 9 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting
1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn
afgegaan enz. jaar 1841 (4)
Dam van Douwe H. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk
kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor
beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt
involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)
Dam van G. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel
in de Branderijen van Leeuwarden enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)
Dam van G. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel
in de Branderijen van Leeuwarden enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)
Dam van G. Jenever Brander te Leeuwarden verzoekende aan de Gouverneur om de declaratie mogen worden afgetrokken de
Beslagkuipen wegens het rapport van de Arrondissements inspecteur enz. jaar 1824 (5)
Dam van Geertje Salomons---- Brook Abraham , Cornelia en Sabine kinderen van Brook Bonefang Hartog en Dam van Geertje
Salomons de kinderen zijn door Sneek gestuurd naar de gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid en de laatsgenoemde
naar Veenhuizen tevens een document met 9 kolommen gegevens enz. jaar 1840 (6)
Dam van Geertje Samuels ---- Brook Eva * 8-11-1821 Sneek dochter van Brook Bonefang Hartog en Dam van Geertje Samuels
het betreft haar opzending naar de instelling Frederiksoord ook aanwezig een signalementslijst met al haar gegevens enz. jaar 1841
(3)
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Dam van Geertje Samuels---- Brook Cornelia * 07-08-1820 heeft zonder te hebben gebedeld zich vrijwillig ter opzending
hebbende aangeboden naar de Kolonie Frederiksoord, een lijst met Signalement en Inlichtingen aanwezig waaruit o.a. blijkt dat
haar ouders zijn Brook Bonefang Hartog en Dam van Geertje Samuels enz. jaar 1840 (6)
Dam van Geertje Samuels---- Brook Sabine * 08-12-1822 heeft zonder te hebben gebedeld zich vrijwillig ter opzending hebbende
aangeboden naar de Kolonie Veenhuizen, een lijst met Signalement en Inlichtingen aanwezig waaruit o.a. blijkt dat haar ouders
zijn Brook Bonefang Hartog en Dam van Geertje Samuels enz. jaar 1840 (6)
Dam van Gerrit J. , 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)
Dam van Gerrit J. 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)
Dam van Gerrit J., 50 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende
bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz.
jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Dam van Gerrit J., 78 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)
Dam van Gerrit Jacobus 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)
Dam van Gornpregt Heiman een kennisgeving der directe belastingen te Leeuwarden maar hij houd zig op te Departement de
Monden van de Maas te Rotterdam De Ontvanger van de directe belastingen deelt mede dat genoemde persoon zich aldaar bevind.,
enz. jaar 1814 (2
Dam van Gornpregt Heiman---- Heiman van Dam Gornpregt Heiman een kennisgeving der directe belastingen te Leeuwarden
maar hij houd zig op te Departement de Monden van de Maas te Rotterdam, enz. jaar 1814 (2)
Dam van Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891
Dam van Gosse Brander te Leeuwarden een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen,
omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen jaar 1824
(4)
Dam van H & Co Gorredijk Schip de De Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887
Dam van H & Co Gorredijk Schip de De Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886
Dam van H & Co Gorredijk Schip de De Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885
Dam van H & Co Gorredijk Schip de De Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
Dam van H & Co Gorredijk Schip de De Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1888-1899, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889
Dam van H & Co Gorredijk Schip de De Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890
Dam van H, Fzn. Gorredijk Directeur Stoombootmy. Schip de Hoop, de Tjerk Hiddes 18-06-1891 (Dossier14)
Dam van H. & Co. Gorredijk Schip de De Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Dam van H. & Co. Gorredijk Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900
Dam van H. & Co. Gorredijk Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Dam van H. & Co. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899
Dam van H. & Co. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
Dam van H. & Co. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Dam van H. D. een request van veenlieden en de borgen van hen waar hij ook in genoemd wordt jaar 1824 (9)
Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887
Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1882
Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886
Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885
Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
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Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888
Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889
Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899
Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890
Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900
Dam van H. Fz. Gorredijk Schip deTjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Dam van H. Fzn.---- Stoombootonderneming van Gorredijk op Leeuwarden en Sneek te Gorredijk, de Tjerk Hiddes II en De Hoop
II, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren
en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een vergunning
(19 Maart 1891) tot varen en sleepen (blauw) verleend aan Dam van H. Fzn. directeur der onderneming voor de Tjerk Hiddes jaar
1900 (12)
Dam van H. H. Schipper en Veenbaas hij ondertekend samen met 13 anderen ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de
rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833 (5) Dossier 68
Dam van H. H. staat in een dossier van enige ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot
verdiept worde enz. jaar 1833 (3) Dossier 68
Dam van Haije gehuwd met Stapert Dieuwke Catharina , 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)
Dam van Hans Jarigs,---- Pabst van (F.E.v.L.?) Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te
Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat hij meestuurd 6 extracten uit het stamboek der gedeserteerden soldaten(aanwezig)
met name Velde van der Johanes Wigers, Haas de Wolter Hendriks, Feenstra Fokke Rinses, Duursma Libbe Jans, Haan de Tijs
Annes en Dam van Hans Jarigs als volgt; een signalement zoals kleur ogen, haar enz.nog veel meer info enz. jaar 1814 (3) (dossier
12)
Dam van Harlingen Schip de Florenc 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)
Dam van Hartog gehuwd met Hes Magda, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar
1916 (4)
Dam van Hartog, 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)
Dam van Hendrik D. de erven van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk
kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor
beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt
involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)
Dam van Hendrik Douwe van beroep Veenbaas te Gorredijk schrijft en onderteend een brief aan de Gouveneur van Vriesland,
dat hij over de jaren 1814 en 1815 door de gemeente Langezwaag is aangeslagen in de Personele Omslag maar dat hij dat al
betaald heeftenz. jaar 1815 (2)
Dam van Hendrik Douwe, Veenbaas te Gorredijk een procesverbaal van Bekeuring hij sluit een transactie af om vervolging te
voorkomen. jaar 1825 (2)
Dam van Hendrik Douwes een ingediend requeste inhoudende klagte over zijn aanslag over zijn huizinge en veenderij binnen
Langezwaag enz. , het antwoord van de Schout is dat hij daar wel het grootste gedeelte van het jaar woont en zelfs al zijn affaires
van veenbaas ,molenaar van een watermolen, winkelier in tabak, , koffie en thee Kruidenierswaren zout en zeep enz. enz. ofschoon
hij on de winter zijn intrek heeft te Gorredijk enz.ez. jaar jaar 1815 (3)
Dam van Hendrik Douwes geeft te kennen dat hij onlangs heeft ingediend een requeste inhoudende klagte over zijn aanslag 1814
en 1815 over zijn huizinge en veenderij binnen Langezwaag enz. , het antwoord van de Schout is dat hij daar wel het grootste
gedeelte van het jaar woont en zelfs al zijn affaires van veenbaas ,molenaar van een watermolen, winkelier in tabak, , koffie en
thee Kruidenierswaren zout en zeep enz. enz. ofschoon hij on de winter zijn intrek heeft te Gorredijk en dat hij daar voor het hele
jaar heeft betaald enz.enz. tevens een brief van de Schout der Gemeente Gorredijk dat van dam altijd is beschouwd als wonende te
Gorredijk , verder een brief waarin hem wordt medegedeeld dat hem het teveel betaalde wordt teruggegeven enz.jaar 1816 (5)
Dam van Hendrik Douwes geeft te kennen dat hij onlangs heeft ingediend een requeste inhoudende klagte over zijn aanslag 1814
en 1815 over zijn huizinge en veenderij binnen Langezwaag enz. , het antwoord van de Schout is dat hij daar wel het grootste
gedeelte van het jaar woont en zelfs al zijn affaires van veenbaas ,molenaar van een watermolen, winkelier in tabak, , koffie en
thee Kruidenierswaren zout en zeep enz. enz. ofschoon hij on de winter zijn intrek heeft te Gorredijk en dat hij daar voor het hele
jaar heeft betaald enz.enz. tevens een brief van de Schout der Gemeente Gorredijk dat van dam altijd is beschouwd als wonende te
Gorredijk , verder een brief waarin hem wordt medegedeeld dat het teveel betaalde wordt teruggegeven enz.jaar 1816 (5)
Dam van Hendrik Douwes en Lageveen Fedde Ates Veenbazen te Gorredijk beide een procesverbaal wegens het niet aangeven
voor de belasting van een paard, jaar 1824 (5)
Dam van Hendrik Douwes Veenbaas te Gorredijk een proces verbaal wegens het gebruik van paarden voor zijn rijtuig maar niet
opgegeven enz. enz. jaar 1824 (2)
Dam van Hendrik Douwes 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)
Dam van Hendrik Fz. Gorredijk Directeur van ene stoomboot my met het schip de Tjerk Hiddes (7)
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Dam van Hendrik Fzn. Verveener, Posthuma Job Engberts Koopman te Gorredijk, Boer de Hans Hanses Koopman te Gorredijk,
Boer de Hate Hanses Koopman te Gorredijk, Ondernemers der Nieuwe Stoombootdienst Gorredijk, Oldeboorn, Akkrum, Sneek
en Leeuwarden met de Stoomboot de “Tjerk Hiddes”, maken bekend in een handgeschreven brief die zij ondertekenen en een
advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) dat de Stoombootdienst voornoemd, vanaf 6 Mei enz. , tevens het Tarief voor
Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (7)
Dam van Hendrik H. te Gorredijk 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)
Dam van Hendrik H. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk
kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor
beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt
involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)
Dam van J. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad
Leeuwarden met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5)
Dam van J. .---- Bisschop Catharina zij wordt genoemd in een Bedelaars Colonisten Vestigings en onderhoudskosten te Harlingen,
verder worden er genoemd Jager de K. te Barradeel, Staats Aaltje te Leeuwarden, Gebel R. C., Dam van J. beide te te
Schoterland, Elsinga F. R, te Weststellingwerf tevens een lijst wat zoal de bedelaars in het algemeen de maatschappij koste in
1840 , Jaar 1841 (4) met de lijst van kosten totaal (8
Dam van J. Lector te Alkmaar, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende
bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt,
met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Dam van J. te Leeuwarden 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)
Dam van Jacob 42 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de Gemeente
Leeuwarden vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom aanmerkingen enz. jaar 1839
(6)
Dam van Jacob, 98 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)
Dam van Jacobus de Gemeente Schoterland 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)
Dam van Jacobus J. 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)
Dam van Jacobus Jans Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (2)
Dam van Jacobus 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 237
Dam van Jacobus, Heerenveen is de plaats van waar opgezonden en Schoterland 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)
Dam van Jacobus, 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)
Dam van Jan Tietes hij ondertekend als Armvoogd van Raard de administrative rekening van de Dorpe Raard van de jare 1812 als
volgt; : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Raard over voorgaande jaren benevens die van 1814
te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)
Dam van Johannes staat op een lijst de nadere te designeren Schutters in plaatze van de geroijeerden op de primitieve Lijst der
Stedelijke Schutterij te Leeuwarden wegens gegronde reclames, ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (1)
Dam van Johannes, 298 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)
Dam van L. B. te Schoorl, 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)
Dam van L. J. in de Beemster 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)
Dam van L. J. te Beemster, 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
Dam van L. J. te Beemster, 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
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Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
Dam van L. J. te Leeuwarden 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)
Dam van L. W. te Schoorl Predikant Classis van Alkmaar wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge
van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier
(24)
Dam van L. W. te Schoorl Secundi 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)
Dam van Michiel Jans, 1e Luitenant hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 7e Bataillon Landstorm Arr.
Heerenveen enz. jaar 1814 (2)
Dam van Michiel, 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)
Dam van P. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending
in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Dam van Pieter 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)
Dam van Schelte Albert 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)
Dam van Schelte Alberts komt voor op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen
vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant. Der Land.
Mil. te Bergen op Zoom en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met spoed enz.
Jaar 1815 (3)
Dam van Swart & Co. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Dam van Swart. & Co. Sneek Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Dam van Sybren 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)
Dam van T. P. 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)
Dam van Willem---- Zunderdorp Cornelis Commissionaris wonende op het eiland Texel Onderwerp; het stranden van het schip de
Jonge Engelina met schipper Paap Reindert Jans (ook Jean) op Texel komende van Calais met bestemming Altona geladen met
vaten olie enz. enz. die overal zijn aangespoeld en verkocht maar dat hij is gelastigd van de geinteresseerden der lading de heeren
Dam van Willem en Smeer Frans beide Kooplieden te Rotterdam de lading reclameren , ook genoemd Bernard & zoon, Smissen
& zoon enz. jaar 1817 (6)
Dam van, Dirk Chirurgijn en Vroedmeester te Harlingen Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het
jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (21)
Dam van, Gosse Brander te Leeuwarden een handgeschreven brief met zijn handtekening. Jaar 1824 (2)
Dam van, Majoor Titulair 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)
Dam vn Lammert Jans plaatsvervanger voor Kuiper Albert Gerrit wordt vermeld op een Nominative Lijst van het 1e Bat. Art. Nat.
Mil. No. 3 der manschappen dewelke op 31 mei 1817 in het jaarlijkse ontslag begrepen en zich tot hier nog niet gepresenteerd
hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (2)
Dam W. W., ---- Schreurs S. W. hij wordt samen met Krikke S. Jan , Dam W. W., Simon H. J., Dam J. R.als Kerkeraadlid der
Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert, Luinjebert en Gersloot genoemd in een document ende de schulden die de gemeente heeft
en zij een brief schrijven aan de Gouveneur van de provincie Vriesland voor ondersteuning enz. enz. verder als bijlage een Staat
van Behoeften der Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert, waarin vermeld de heer Schreurs J. W. die geld leent aan de d.g.
gemeente en Koers J. G. die nog een rekening heeft openstaan enz. jaar 1823 (4)
Dam Wieger Harmens, Handgeschreven brief met handtekening van de Veenman te Langezwaag Wieger Harmens Dam jaar 1840
Dam Wybe P?. Leerlooyer 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)
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Dam Wybe R. ---- 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)
Dam Wybe R. Leerlooyer 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)
Dam Wybe R. 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)
Daman Coert x Bakker Jouke ---- Bakker Jouke wed. Daman Coert Onderwerp: een request wegens een uitkering over 1812
waar haar man de post van Turfmeter had enz. enz. jaar 1814 (3)
Damave F. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle
Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen
en vee, enz. jaar 1877 (5)
Damave Folquinus Jacob Maria, 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)
Damave Jean , Bolsward, 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 (3)
Damen Christoffel , Fuselier 2e afdeeling Infanterie * 30-04-1809 Breda, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits
Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
Damen Gerardus * 02-02-1815 Loon op Zand staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de
Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden of bij regterlijke
vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij is veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop enz. jaar 1839 (5)
Damen H. nr. 10 in wijk B. 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)
Damen J. 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)
Damen Johannes 2 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)
Damen Johannes Handgeschreven brief met handtekening van Johannes Damen of Damin Deurwaarder te Harlingen jaar 1840
Damen Johannes hij is aangesteld als gerechtsdienaar te Leeuwarden i.p.v. de overleden Kuipers Jan Jansen jaar 1820 (1)
Damen Johannes opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland om
te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding van
hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)
Damen Johannes te Harlingen, 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)
Damen Johannes, een lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks
tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824
Damerslaan Kanonnier van de Rijdende Artillerie 3e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij
wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van
Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Dames Johannes uit de gemeente Leeuwarden die op 1 april dezes jaars in het Hospitaal te Groningen is overleden aan de
gevolgen zijner wonden enz. enz. nalatende 1 vrouw en 4 onmondige kinderen die enz. jaar 1814 (1)
Dames Johannes de weduwe, Onderwerp: een request van haar dat haar man als vrijwilliger bij de blokkade van Delfzijl
gesneuveld enz. en dat zij aanspraak kan maken op het pensioen van Weduwen en Weezen enz. jaar 1814 (1)
Dames Johannes---- Kardinaal Doetje Everts weduwe Dames Johannes wonende te Leewarden wijk letter J. no. 295, een verzoek
van haar aan de Gouveneur van Vriesland dat haar man den 28e januari 1814 is opgeroepen in de Nationale Garde om de vesting
Delfzijl mede te belegeren enz. enz. en haar man 12 februari 1814 is gekwetst en den 17e april te Groningen is overleden zij is
weduwe met 4 kleine kinderen enz. enz. tevens een Nominative lijst van hem met info jaar 1814 (4)
Dames Johannes, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse
kolommen met o.a. welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz. Jaar 1814 (2)
Dames Josephus, 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)
Damflé J. J. in de Meden, 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)
Damhof Rempt F. een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder
dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9)
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Damhuis Andries, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse
kolommen met o.a. welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz. Jaar 1814 (2)
Damhuis D. 20 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Damhuis D. H. te Steggerda wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om
vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Damhuis David 427 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)
Damhuis Feike Poppe wonende te Franeker, ondertekend een brief aan de Gouverneur met het verzoek omdat hij in eene hoogst
moeijlijke en treurige omstandigheid verkeerd en dat zijn zoon Damhuis Poppe F. loteling voor de nationale Militie en a.s.
donderdag ingelijfd gaat worden en door het overlijden van zijn vrouw en haar heden er aarde besteld enz. jaar 1841 (6)
Damhuis Feike Poppe wonende te Franeker, ondertekend een brief aan de Gouverneur met het verzoek omdat hij in eene hoogst
moeijlijke en treurige omstandigheid verkeerd en dat zijn zoon Damhuis Poppe F. loteling voor de nationale Militie en a.s.
donderdag ingelijfd gaat worden en door het overlijden van zijn vrouw en haar heden er aarde besteld enz. jaar 1841 (6)
Damhuis Feike Poppes terugzending van een request van hem Onderwerp; dat hij zijn zoon Damhuis Poppe als loteling mag laten
vervallen enz. jaar 1841 (2)
Damhuis H. P. te Franeker onderwerp een request waarin hij voor zijn zoon Damhuis Poppe een vervanger wil enz. enz. jaar 1841
(3)
Damhuis Harmen Hendriks 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)
Damhuis Harmen, 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)
Damhuis Hendrik, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Damhuis Petrus Matheus, 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
Damhuis Poppe----- Damhuis Feike Poppes terugzending van een request van hem Onderwerp; dat hij zijn zoon Damhuis Poppe
als loteling mag laten vervallen enz. jaar 1841 (2)
Damhuis Poppe------ Damhuis H. P. te Franeker onderwerp een request waarin hij voor zijn zoon Damhuis Poppe een vervanger
wil enz. enz. jaar 1841 (3)
Damhuis Poppe F.---- Damhuis Feike Poppe wonende te Franeker, ondertekend een brief aan de Gouverneur met het verzoek
omdat hij in eene hoogst moeijlijke en treurige omstandigheid verkeerd en dat zijn zoon Damhuis Poppe F. loteling voor de
nationale Militie en a.s. donderdag ingelijfd gaat worden en door het overlijden van zijn vrouw en haar heden er aarde besteld enz.
jaar 1841 (6)
Damien Johannes Deurwaarder te Harlingen het betreft zijn request houdende verzoek om kwijtschelding van f. 50.= enz. enz. jaar
1839 (4)
Damin Johannes Handgeschreven brief met handtekening van Johannes Damen of Damin Deurwaarder te Harlingen jaar 1840
Damkot? Dirk Warns staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum 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
Damma J. te Oostmahorn 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)
Damman Aldert, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Damme van ….?, staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het
grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende, zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz.
jaar 1818 (5)
Damme van Karel 28-04-1807 Dortmund, Fuselier in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de
Krijgsraad , uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Hoop van Alblasserdam 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)
Dammers Johanna weduwe van Kemp oud 78 jaar geboren te Leeuwarden en zij sinds de dood van haar man in een lagere toestand
gevallen en zij van burger ouders is, en haar vader Koetssemaker is geweest van de vorsten van Oranje die in Leeuwarden enz.
enz. zij nu een zwervend bestaan heeft en zij verzoekt (biddende) dat zij enig reijspenning kan krijgen enz. enz. en ik van mijn
zwerbving ontheven kan worden want mijn slaapstede enz. enz. haar adres is bij de weduwe de Wit in het Lamgroen L. M. no. 10
jaar 1822 (3)
Dammers Johanna weduwe van Kemp oud 78 jaar geboren te Leeuwarden zij blijkt 4 tot 5 jaar in het R.C. Armenhuis te
Leeuwarden vertoeft te hebben en onderhouden en zij daar waarschijnlijk te lastig is geweest enz. enz. maar dat zij zig wel zedig
en stil gedraagd en bij vrienden soms zonder te bedelen geld vraagt en dat zij nu vanuit Den Haag weer in Leeuwarden is (((( en
zij sinds de dood van haar man in een lagere toestand gevallen en zij van burger ouders is, en haar vader Koetssemaker is geweest
van de vorsten van Oranje die in Leeuwarden enz. enz. zij nu een zwervend bestaan heeft en zij verzoekt (biddende) dat zij enig
reijspenning kan krijgen enz. enz. en ik van mijn zwerbving ontheven kan worden want mijn slaapstede enz. enz. haar adres is bij
de weduwe de Wit in het Lamgroen L. M. no. 10 ))) jaar 1822 (1)
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Dammers Kemp J. de weduwe Kemp te Leeuwarden , haar verzoek is voor vervallen gehouden enz. jaar 1822 (1)
Dammers P. J. en Remmelink ….? Voorzitter en Secreataris van het bestuur der Broederschap van Commissarissen van Politie in
Nederland enz. een brief betreffende o.a. de onzekere tijden in Nederland en dat de Geneeskunde vergoed wordt, aan de nagelaten
weduwen en weezen worden gewaarborgd dat zij het volle pensioen enz. enz. jaar 1919 (3)
Damoni----- Wagenaar Klaas , het is de waarheid dat hij heeft gefungeerd als executeur en deze post in 1796 heeft verloren omdat
hij de beruchte helse verklaring door Damoni opgesteld heeft geweigerd te onderekenen ( de verklaring van eeuwige haat aan het
Stadhouderschap en het huis van Oranje) enz. enz. jaar 1817 (2)
Damsma Asmus K., 31 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)
Damsma Cornelis, 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)
Damsma D. F. te Ternaard 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)
Damsma D. F. te Ternaard 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)
Damsma Dirk Folkerts , ---- Martens Anne Mertens, Mellema Boele Sybes, Damsma Dirk Folkerts , Boelens Jan Jans, Zijlstra
Jasper Pieters, Bosch Saakje Douwes en Koopmans Syds Harmens alle Landbouwers e Brantgum dat zij schrijven in een brief
door allen ondertekend dat zij zich zeer bezwaard vinden in de onder de gemeente Ternaard omgeslagen personele omslag over de
jare 1814 en 1815 enz. enz. ook is er geen geld om de bouwvallige Dorps Toren te herstellen, dat hun belasting betaald over
Branthum allemaal gaat naat Ternaard enz. enz. jaar 1815 (4)
Damsma Douwe Jacobs 43 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling
Infanterie van de 2e Kompagnie, de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is
of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)
Damsma Durk Folkerts---- Hannema Willem Johannes , Mellema Boele Sybes, Terpstra Wytze Broers en Damsma Durk Folkerts,
zij staan vermeld op de convocatie door ingezetenen van Bantgum Hoofden der Huisgezinnen zijnde uit hun midden zijn benoemd
voorvermelden personen om met ons en Miedema Jan Takes de nodige schikkingen voor afbetaling der schulden enz. jaar 1815
(2)
Damsma F. A. te Beetgumermolen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5)
Gehele provincie (122)
Damsma F. 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)
Damsma Folkert, hij ondertekend een brief aan de gouverneur dat hij van beroep is Mr. Timmerman Metselaar en Staartvloerder
oud 37 jaar dat hij 5 jaren als milicien gediend heeft en verzoekt om een enz. ook wordt in de brief vemeld waar hij heeft gediend
in de Zeedienst en Militie enz. de burgemeester en wethouders van de Stad Dockum schrijven aan de Gouverneur dat het gedrag
van voormelde van dien aard is dat zij hem niet kunnen aanbevelen tot waarneming van eenige opziener of straatmaker enz. jaar
1841 (7)
Damsma G. W., ---- Mebius Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van
Reneman L. CS ale ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren enz. enz.
deze handgeschreven brief is ondertekend door; Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F., Boersma G. O. ,
Leistra F. W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W., Faminga D. F., Westra K. A., Rijpstra A. B.,
Husinga H. J., Wouda T. P., Faber A. S. jaar 1822 (8)
Damsma G. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Kantoor Dockum in de Gemeente Dockum, Arrondissement Leeuwarden, jaar
1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Damsma Hendrik F. te Beetgum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen jaar
1824 (2)
Damsma Klaas Folkerts te Dokkum houdende verzoek dat zijn zoon Damsma Folkert van de reserve weder huiswaarts moge
keeren enz. jaar 1825 (1)
Damsma P. 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)
Damsma P. W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Damsma P. W. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende >> Santhuizen C. G. Schout van de Gemeente
St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat er 6 Artillerie paarden ten behoeve van het
Russische leger geleverd zijn aan Rozen ….? (Baron) te Groningen maar dat er nog steeds niet betaald is enz. jaar 1815 (9)
Damsma P. W. te Blija hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Damsma Pieter W., 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)
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Damsma Pieter Wybrens te Blija 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)
Damsma Pieter Wybrens---- Wijnia A. M. Schout van de Gemeente Blija ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen
Generaal van Vriesland dat hij retourneerd het Request van Damsma Pieter Wybrens Cum S. enz. jaar 1814 (2)
Damsma Schelte 233 Dokkum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Damsma T. W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Damsté J. S. (Jan Sinninghe) Predikant te Jutrijp geeft te kennen dat de kerk van Jutrijp door bouwvalligheid in de winter buiten
staat was, enz. enz. met een handgeschreven brief met zijn handtekening , jaar 1819 (4)
Damsté J. S. (Jan Sinninghe) Predikant te Jutrijp hij wordt beroepen als Predikant naar Burum en Munnekezijl Jaar 1819 (2)
Damsté J. S. (Jan Sinninghe)----Bakker J. (Jan) een request aan de Koning van hem en Foekens H. F. T. ( Herman Fredrik
Theodoor) te Gongrijp en Broek, Wassenbergh A. (Arnoldus) te Veenwouden en Schingen, Slomp L. W. (Luchien Willems) te
Surhuisterveen, Snethlage J. W. (Jan Willem) te Augustinusga en Zuiderhuizum , Campen J. (Johannes) te Gerkesklooster ,
Damsté J. S. (Jan Sinninghe) te Burum en Munnikezijl, allen predikanten enz. dat Talma P. (Pibo) van zijne dienst ontslagen maar
hij mag wat hen betreft weer wegens zijn genezing van krankzinnigheid als predikant aan de slag te Augsbuur enz. jaar 1821 (4)
Damsté H. B. te Groningen uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Idaarderadeel zijn
ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840
(4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Damsté J. J. te Meden, 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
Damste J. J. te Meden, 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)
Damsté J. J. te Meeden Assessor 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)
Damsté J. J. te Meeden 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)
Damsté J. J. te Meeden 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)
Damste J. J. te Meeden, 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
Damsté J. J. te Meeden, 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)
Damsté J. S. te Burum, 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)
Damstra ….?---- Boonstra Hendrika Sakes of Damstra ….? een Koninklijke magtiging en bepaling dat als zij volharden bij hare
vroegere onwil mogt weigeren om zich met haren op gelijke wijze verpleegd wordende oudste kinderen Sake en Cele te begeven
te Veenhuizen enz. enz maar dat zij vindt zelf in het onderhoud van haar en are kinderen enz. jaar 1837 (8)
Damstra A. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot
vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
Damstra A. J. te Knijpe wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om
vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Damstra Adrianus Melle, 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)
Damstra C. P. 14 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Damstra Cornelis Pieters van beroep Arbeider hij wordt als huurder van een gedeelte van een woning genoemd in een dossier
betreffende Age Pieters Vellinga enz. jaar 1825 (15)
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Damstra Cornelis te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Damstra Doeke S., 158 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)
Damstra Fekke Gelfs---- Vries Gompert Izaak, geeft te kennen in een request wat hij ook ondertekend dat hij met voorkennis van
zijn Overste Guicherit ….? Dat hij als requestrant is geboren te Leeuwarden als dat zijn broeder Vries Barent Izaak in de
Landmilitie zijn gevallen en te Leeuwarden geloot hebbeb enz. enz. dat hij thans bij het 1e Batt. 5e Comp. Inft. Landm. Alhier en
zijn broeder te Leiden in garnizoen bij ‘t 3e Batt. 4e Comp. Dragonders enz. welke zijn nummer heeft geruild et ee dragonder
Damstra Fekke Gelfs thans meede alhier in ’t Haage enz. en hij nog een broeder heeft Vries Abraham Izaak deze is bij de Fransche
gevallen en dat Vries Barent Izaak de kost moet winnen bij zijn grijze vader van 72 jaren en een oude moeder van 62 jaren die nu
in de diepste armoede zijn gedompeld enz. 1814 (2)
Damstra Fokke Annes De landerijen staande op de Releve van Buitenpost en Augustinusga op naam van Blocq Van Haersma
Daniel verdeeld en gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters van gemelde enz. enz. omtrent een plaats van verkoop en
van voornoemde enz. enz. jaar 1822 (3)
Damstra Frans 3 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)
Damstra G. R. te Oosthem , Hij tekent een brief samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij kennelijk
zijn geworden dat de begrooting enz. enz. en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega enz. enz. en dat zij bezwaar
indienen enz. jaar 1815 (3)
Damstra G. R. 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)
Damstra Gosse 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)
Damstra Gosse R. te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Damstra Gosse Roelofs 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)
Damstra Gosse Roelofs Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Damstra Gosse Roelofs, 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)
Damstra Gosse Roels te Oosthem , 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)
Damstra Gosse Roels te Oosthem 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)
Damstra H. G. 738 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)
Damstra H. K. te Kollum, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat bij de plaatselijke Ontvanger van de
Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en
aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Damstra Harmen Cornelis---- Witte de B. Schout van de gemeente Witmarsum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Douwma Sjierk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden te Hiemert onder de Dorpe Burgwerd
betrekkelijk de bepoldering aan de Hiemertelaan dat de Molen in de Polder onder de benaming Kriete door Douwma Sjierk Jelles
in gebruik is verder genoemd als eigenaren van land Schuurmans Otte Jans, Rijpma Johannes Ulbes, Schuurmans Thomas Jetses,
Taekema Taeke Dirks en de overige erven van Taekema Dirk Taekes, Damstra Harmen Cornelis als gelastigde van Obbema
Gorrijs Douwes allen ondertekenen dit document enz. Jaar 1815 (7)
Damstra J. G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot
vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Damstra Jacob Botes , 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)
Damstra Jacob Coerts en Ekamp Albert Tjerks Onderwerp: Certificaten L.L. om te zenden aan de Burgemeester van Rotterdam
jaar 1825 (1)
Damstra Jan Gosses ,----- Haitsma Jetske Haitzes, en Haitsma Scheltje Haitzes een bewijs dat er geen inschrijving van Hypotheek
bestaat tegen hun, Haitsma Aaltje Haitzes weduwe van Damstra Jan Gosses , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen haar,
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ook een Haitsma Willem Haitzes genoemd, ook een Haitsma Martjen Haitzes weduwe van Yntema Tjerk Gatzes, Bosma Gatze
Jacobs is de voogd van Aaltje Tjerks Yntema 14 jaar, Haize Tjerks Yntema 12 jaar en GatzeTjerks Yntema 10 jaar
Hypotheekgevers , en Bruinsma Douwe Thijsses te Tjerkwerd voogd over Thijs en Folkert Foppes Thijsses Bruinsma kinderen
van Foppe Thijsses Bruinsma en Dijkstra Corneliske Folkerts en Hypotheekgevers , ook een Hylkema Marten Hylkes Huisman te
Idzega Hypotheekgever, onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal
staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar en tegen welk bedrag, jaar 1841 (16)
Damstra Jan J.---- Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Damstra Jan J. het betreft dat ik de moeder heb voorgesteld een ander in desselfs plaats te
stellen enz. jaar 1817 (1)
Damstra Jan Jacobs---- Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militiedat hij niets onbeproeft gelaten heeft om Damstra Jan Jacobs op te sporen, tevens de
Burgemeester v Boetzelaer van P. A. an Amsterdam geschreven die antwoorde dat hij niet meer in Amsterdam bevind verder een
ondertekende brief van de Commissaris van Politie Aardenburg van te Amsterdam dat hij onderzoek heeft gedaan naar Damstra
Jan Jacobs en aan den Capitein P. Stachouwer met wien hij van Suriname was gekomen enz. jaar 1817 (5)
Damstra Jan Jacobs---- Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de loteling Damstra Jan Jacobs heeft alle mogelijke opsporingen enz. maar zijn
moeder antwoorde dat zij in persoon te Leeuwarden bij den Heer Schultze ….? is geweest om enige dagen plaatsvervanger voor
haar zoon i.v.m. een prolongatie te bekomen enz. jaar 1817 (2)
Damstra Jan Jacobs van Schiermonnikoog gediend bij het voormalige 9e Bat. Inf. van Lignie en Hartogs Hesse plaatsvervanger
van 1814 voor Gebel Sijbren van Harlingen behoort hebbende tot het 1e Bat. Inft. Jaar 1825 (1)
Damstra Johannes, 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)
Damstra K. G.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V. “Hollandia”
krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in
het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker
Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer die voor
Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)
Damstra Klaas Kollum Schipper jaar 1817
Damstra Klaas, Schipper te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en
Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van
2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal
verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)
Damstra Marten---- Johannes Hotze in de Rottevalle, de Gendarmerie heeft achtergelaten in de kazerneering 4 a 5 duizend ponden
hooi en enige korven baggelaar dat het hooi is aangekocht door de Gendarmerie van eerstgenoemde en de baggelaar van Damstra
Marten te Rottenvalle en deze weer hebben teruggegeven omdat het niet betaald was enz. enz. jaar 1813 (2)
Damstra Marten Pieters van beroep Arbeider hij wordt als huurder van een gedeelte van een woning genoemd in een dossier
betreffende Age Pieters Vellinga enz. jaar 1825 (15)
Damstra Oeds A., 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)
Damstra Oeds 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)
Damstra P. W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Damstra Pieter Cornelis voor geleverde Aardappelen, wordt vermeld op de Staat van Opgaven der schulden betrekkelijk de
Algemeene Voogdij van den Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende voogd Iete Jacobs Flapper welke ten bewijse dies
de rekeningen heeft overlegd en vertoond aan den Schout en Leden van den raad der gemeente van Witmarsum en zulks over de
jare 1811 enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding der
Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier
16
Damstra Pieter Wijbrens , Leij van der Waling Freerks en Joha Pieter Aukes wonende te Reitsum Handgeschreven Request met
hunne handtekening geven zeer eerbiedig te kennen dat ingevolge Dispotitie van de Heer Prefect van Friesland d.d. 10-01-1813
enz. de dorpsvaart van Reitzum geslat enz. maar dat zij de kosten onbillijk hoog zijn en zij zig wel kunnen verenigen met de
kosten die reeds van oudsher in gebruik zijn enz. jaar 1814 (4)
Damstra Pieter Wybrens door zijn overlijden is er een plaats vacant gekomen in het District van ontvang Blija enz. enz. jaar 1823
(2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Damstra Pieter, 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)
Damstra S. H. 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Damstra S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Kantoor Dockum in de Gemeente Dockum, Arrondissement Leeuwarden, jaar
1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Damstra Sape Daams 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)
Damstra Wikke Dates 31-11-1829 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
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een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten
voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Damstse ….? Ds. Predikant Classis van Middelstum wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de
zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van
dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Damwedze---- Achtkarspelen een verzoek tot vergunning voor het verharden en aansluiten van de gemeente weg “ Damwedze”
op een rijksweg met een tekening (Blauwdruk) van de situatie jaar 1919 (9)
Damwoude---- Driesum, In de gemeente Veenwouden behorende tot het 4e Bat. Heeft zig n.l. een groot deel der ingezetenen van
Driesum verklaard tegen de Kapitein Halbesma Anne Douwes en de beide eerste Lieutenants Dijkstra Douwe Uilkes en Siccama
Klaas Andries behorende allen tot de gemeente Damwoude envan de Doopsgezinde religie zijnde enz. jaar 1814 (3)
Danckerts J. , een document waar zijn naam onder staat betreffende de Nederlandsche Krijgslieden, Brave verdedigers van het
Vaderland, getrouw aan uwer Koning Staat gij gereed, om, onder de Vanen van Willem van Oranje, te strijden enz. jaar 1815 (2)
Danekart Pierre-Augustin A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une
courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses a messieurs les maires ou aux parties memes par le
bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré
renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires morts étant prisonniers de guerre à l’ étranger, don til peut quand
on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus
authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas,
aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)
Danfie J. J. te Meeden Predikant Classis van Midelstum 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)
Danhof Teunis Remts, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge van
enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 1837 (6)
Danhuma R. P. ontvangt betaling wegens huur van het Exercitieveld voor de Compagnie te Wouterswoude, Staat in een document
Specifique Opgave der uit het fonds van onvoorziene uitgaven dezer gemeente Dantumawoude , dienst 1814 gedane betalingen
enz., jaar 1815 (3)
Danieks Alle de weduwe 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)
Daniels Anthonie* Nunen, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk
vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis en
geboortedatum totaal 17 kolommen Jaar 1841 (3)
Daniels Ate 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)
Daniels Hein T., 89 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)
Daniels J. A. te Appingedam, een verleende vergunning (Oranje) om met het schip de “Appingedam“ 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)
Daniels Jan ----Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen,
schrijft en ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer Jan Andries bevind buiten het
Heerenveen remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek angenomen en goedgekeurd door Lijcklama ….?
Commissaris te Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz. d.d. 30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot en
gegeseld is geweest en deze persoon den lande niet kan dienen, de Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp: zig
allen bevonden hebbende ten huize van de Kastelein Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard wilde
rijden enz. enz. waarin vermeld de navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden onder
Langezwaag oud 26 jaar , Ds. Wierdsma Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, Jans
Harmen, Huisman onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles Johannes,
een Daniels Jan, een Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters Gerhardus, jaar
1814 (10)
Daniels Jan 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)
Daniels Jan, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de
Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Daniels Klaas 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)
Daniels Nootje staat vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie te
Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving, Hallum is de laatste woonplaats voor de gevangenis jaar
1818 (2)
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Daniels R. 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)
Daniels Roelof 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)
Daniels 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)

Danig Hendrik Jans te Idaarderadeel 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)
36-A blz. 6
Danig Jan Hendriks Winkelier van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het
22-04-1824
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)
480
Dankers J. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
06-07-1820
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
398
Dankert J. D. te Huizum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
30-05-1818
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
379
Dankert J. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
03-06-1819
(3)
424-8
Dankert Jacob J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
25-05-1821
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)
1457 +1458
Dankert Theunis Jacobs St. Annaparochie Snikschipper Met handtekening, komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur
19-11-1814
van Vriesland waar zijn naam in vermeld wordt met als onderwerp; dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke
waarschuwing is te kennen gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende zoufden hebben te onthouden om eenige
persoonen en goederen van derden met hun lieden enz. ook het regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten van
enz. jaar 1814 (51)
958-C/3
Danne Laes van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in
26-11-1814
Vriesland enz. jaar 1814 (6)
958-C/2
Danne Lois van het Blokhuis gehaald en naar het Hof van Assises gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie
26-11-1814
in Vriesland enz. jaar 1814 (6)
615-2, 6-2 19- Dannema H. te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de
06-1840
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen
wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)
1220-4
Dannenbargh Herman Willem Hoseas kandidaat bij het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen zijn beroep door den kerkenraad
30-11-1839
van Noordwolde wordt goedgekeurd enz. jaar 1839 (4)
7-A bijlage 1 Dannenberg Anthoon, 178 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Mannen
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
Correctioaanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
neelen
confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale
26-03-1824
dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
565/6
Danner Samuel Geb. Makewijl (?), laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur Overleden te Semarang 1836, (3) totaal dossier
11-06-1838
van alle overledene Militairen in 1836 (20)
191-10
Danswijk van G. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
06-03-1814
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)
399-73
Dantema P. F. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
10-05-1814
jaar 1812 (2)
1751
Dantinge Johannes Arend, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
06-10-1915
Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
946-3
Dants SytzeHotzes Sjouwke moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor
30-09-1815
het tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz.
jaar 1815 (5)
899-6
Dantuma Eiles Regnerius Mr. Verwer te Hardegarijp Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van door den
18-09-1815
Heer Schout van de Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven voor den dienst van 1814 naar
aanleiding van het besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland van den 14e Maart 1814 no. 166 enz. jaar 1815 (8)
48= Minuut
Dantuma Jan J. Driessum Schip de De Tee Gezusters
28-04-1887
49
Dantuma Jan J. Driessum Schip de De Tee Gezusters, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
22-04-1886
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886
73
Dantuma Albert R. te Wouterswoude, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
23-04-1814
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)
410-5
Dantuma Albert R., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter
28-04-1815
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
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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)
Dantuma Albert Roelofs te Wouterswoude, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Dantumawoude in
1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Dantuma Albert Roelofs lid van het College van Zetters voor de gemeente Dantumawoude, aangezien hij is overleden wordt in zijn
plaats voorgesteld Zandijk Gerben Pieters, Landbouwer te Wouterswoude en Wiegersma Foppe Martens Landbouwer te
Murmerwoude enz. jaar 1825 (2)
Dantuma Albert Roelofs lid van het College van Zetters voor de gemeente Dantumawoude, aangezien hij is overleden wordt in zijn
plaats voorgesteld Zandijk Gerben Pieters, Landbouwer te Wouterswoude en Wiegersma Foppe Martens Landbouwer te
Murmerwoude enz. jaar 1825 (2)
Dantuma Albert Roelofs te Wouterswoude, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Dantumadeel enz. enz. jaar 1822 (3)
Dantuma Binne H., 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)
Dantuma C. A. te Hardegarijp 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)
Dantuma Eilef Regnerus van beroep Mr. Verwer te Hardegarijp wordt betaald uit het fonds van Onvoorziene uitgaven van
Hardegarijp naar aanleiding van het besluit van de Commissaris Generaal in de Provincie Vriesland met vermelding welk bedrag
en waarvoor enz. jaar 1815 (4)
Dantuma Geeske, 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)
Dantuma Hessels Roelofs te Damwoude, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de
overtreding enz. Jaar 1841 ( 9)
Dantuma J. Driessum Beurtschipper Dokkum Leeuwarden. , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Dantuma J. J. Driessum Schip de Driessum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Dantuma J. J. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Twee gezusters Onderwerp: Stukken betreffende de
invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te
betalen jaar 1902 (2) Dossier (16)
Dantuma J. J. te Driesum met de Stoomboot ““De twee Gezusters”” 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)
Dantuma J. J., een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met “De Twee Gezusters “ met het reglement
en de maten van het schip zijn ook genoemd enz. jaar 1896 (1)
Dantuma J. te Driessum en Algra W. te Huisternoord Beurtschippers kondigen aan dat in een poster dat zij per 1 April een
stoombootdienst in werking zullen stellen van Dockum naar Groningen, Huisternoord naar Dockum en Huisternoord naar
Leeuwarden met vermelding van de vertrek en aankomsttijden en een tarieflijst door beide getekend jaar 1884 (4)
Dantuma J. te Driessum en Algra W. te Huisternoord Beurtschippers kondigen aan dat in een poster dat zij per 1 April een
stoombootdienst in werking zullen stellen van Dockum naar Groningen, Huisternoord naar Dockum en Huisternoord naar
Leeuwarden met vermelding van de vertrek en aankomsttijden en een tarieflijst door beide getekend jaar 1884 (4)
Dantuma Jan J. Driessum Schip de 2 Gezusters, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 31-03-1885
Dantuma Jan J. Driesum Gezagvoerder op het schip de Twee gezusters Een dossier met allemaal handgeschreven brieven van
Schippers etc. met de maten van de boten enz. 26-02-1891 (19)
Dantuma Jan J. Driesum Schip de Twee Gezusters, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Dantuma Jan Jans te Driesum Beurt en Veerdienst van Driesum naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. opgemaakt 31-10-1866 (8). ( 1e consessie 23-04-1762)
Dantuma Jan Meinderts 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)
Dantuma Jan Meinderts te Damwoude 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)
Dantuma Jan te Driessum staat vermeld met zijn Boot de “De twee Gezusters”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)
Dantuma Johannes Oedzes, Onderwerp Paspoort wegens Plaatsvervanger enz. jaar 1841 (1)
Dantuma Johannes Roelofs te Bettewird , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Holwert in 1823 die
dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Dantuma Johannes Roelofs Landbouwer te Betterwird 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)
Dantuma Johannes Roelofs te Betterwird, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Holwert , enz. enz. jaar 1822 (2)
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Dantuma M. 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)
Dantuma Marten Bakker 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)
Dantuma Meindert R. te Wouterswoude, 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)
Dantuma Meindert R., 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)
Dantuma Meindert te Dantumawoude 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)
Dantuma Oeds R. Leeraar de Doopsgezinden in Terhorne met terugzending van zijn Request met als onderwerp kindertoeslag, jaar
1817 (3)
Dantuma Oeds Roelofs, Handgeschreven brief met Handtekening van Oeds Roelofs Dantuma oud 76 jaar Leeraar der
doopsgezinden te Terhorne ook zijn zoon Bokke Oedzes Dantuma wordt genoemd. (6) 05-08-1840
Dantuma Pieter D., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens
achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Dantuma Pieter R. te Wouterswoude, 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)
Dantuma Pieter R., 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)
Dantuma Pieter R., 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)
Dantuma Pieter Roels, Betreft Bekeuring tegen Pieter Roels Dantuma onder Akkerwoude, Jaar 1841 (4)
Dantuma R. 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)
Dantuma R. S. D. te Wouterswoude 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)
Dantuma R. Y. te Hardegarijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Dantuma Roelof Oedses, Bakker en Tapper te Nes Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van
bekeuring voor het niet aangeven van een vrouwelijke Dienstbode jaar 1824 (2)
Dantuma Roelof P., 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)
Dantuma Roelof T. te Damwoude 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)
Dantuma Sybe M., 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)
Dantuma Teunis Oedzes Bakker te Terhorne een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring wegens
verkeerde aangifte van een vrouwelijke dienstbode jaar 1824 (5)
Dantuma Tjalling J., 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)
Dantumadeel ---- Lijsten van Tietjerksteradeel, Achtkarspelen , Kollumerland, Dantumadeel , Westdongeradeel, Dokkum,
Oostdongeradeel, Ferwerderadeel, Menaldumadeel, Bildt Het, Franeker, Franekeradeel, Harlingen, Barradeel, Vlieland,
Terschelling Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland,
hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken,
Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (9) dossier (48)
Dantumadeel---- Achtkarspelen Onderwerp ene veranderde grensscheiding tussen Dantumadeel en voornoemde gemeente enz.
jaar 1823 (2)
Dantumadeel Onderwerp: grensscheiding tussen Achtkarspelen en Dantumadeel met vermelding van herkenningspunten, hier
wordt ook vermeld de kaart van Schotanus, jaar 1822 (2)
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Dantumadeel Onderwerp: grensscheiding tussen Kollum en Dantumadeel met vermelding van herkenningspunten enz. enz., jaar
1822 (2)
Dantumadeel---- 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
Dantumadeel---- Verslag van een rondreis van de Commissaris des Konings in Friesland door Friesland, de reis is aangevangen
op 4 Juni ophet Eiland Ameland, Wymbritseradeel, Lemsterland , Dantumadeel, Achtkarspelen en eindigde op 15 oktober. jaar
1879 (48)
Dantumadeel---- 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)
Dantumadeel----; een verslag van de rondreis (Controle) van de Commissaris der Koningin in de Provincie Friesland in genoemde
Gemeente en Kollumerland en Nieuwkruisland , Achtkarspelen, Barradeel, Menaldumadeel, Leeuwarderadeel, Het Bildt ,
Dantumadeel in het jaar 1913, jaar 1914 (26)
Dantumadeel----Ferwerderadeel ,Onderwerp: grensscheiding tussen Ferwerderadeel en Dantumadeel met vermelding van
herkenningspunten enz. enz., jaar 1822 (4)
Dantumadeel----Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en
Aflezing in de kerken jaar 1841(1)
Dantzig van Jan Hardenberg Solliciteerd naar de functie van Veldwachter teOoststellingwerf jaar 1916 (3)
Danzman ….? , Classificaal Gecommitteerde tot Praeses in de Classis van Maasticht en Brussel Provincie Limburg 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)
Danzman F. W. te Maastricht 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)
Danzman F. W. te Maastricht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
Danzman F. W., Hoogduitsch predikant te Maastricht i.p.v. de heer Verloren ….? 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 provinciaal kerk bestuur van Limburg enz. enz. jaar 1816 (11)
Danzmann F. W. Predikant bij de Hoogduitsche Gemeente te Maastricht 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)
Danzmann F. W. Predikant bij de Hoogduitsche Gemeente te Maastricht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van
Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der
Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en
West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle
provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Danzmann F. W. te Maastricht Lid van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg 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)
Danzmann F. W. te Maastricht Predikant Classis van Maastricht 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)
Danzmann F. W. te Maastricht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.
jaar 1824 (5) dossier 40
Danzmann F. W. te Maastricht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
Danzmann F. W.---- Verlooren J. Emeritus Predikant wordt vervangen door deszelfs Secundus Danzmann F. W. Hoogduitsch
Predikant te Maastricht van de Commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen
Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de
classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien,
welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Darison R. Amsterdam/Friesland. Schip de Sunderland
Darison W. Amsterdam/Friesland Schip de William & Jane
Darragas Petrus Geb. 31-8-1806 Maeter. Kanonnier bij het personeel der artillerie van het Indisch leger 1837 “Is bij vonnis van
den krijgsraad te Semarang, van den 21sten Maart 1837, geconfirmeerd bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof van
Neerlandsch Indië, van den 11den April daaraanvolgende, ter zake van diefstal in de Chambrée en het verkopen van klein
équipement, veroordeeld tot drie jaren kruiwagenstraf, met vervallen verklaring van den militairen stand”. Is na geëindigde
kruiwagen straf, met het schip “Oost-Indië” naar Nederland terug gezonden. , jaar 1841 (4)
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Darrigade Medecine Docter te Namen, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz. jaar 1825 (2)
Darrigade, Med. Doctor te Namen, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband,
Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen,
Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen, en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)
Darrigarde P. te Namen, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in
Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende bepalingen
omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met
bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Das Antje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Das Antje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835
(7)
Das Antje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Das Antjen Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz. jaar 1832 (8)
Das Gerrit, 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)
Das Gerrit, 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)
Das Harmtje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Das Harmtje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Das Harmtje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Das Harmtje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Das Heeke Andries---- Zaag v. der Douwe Dreves * 09- 02-1794 z.v. Zaag v. der Dreves Keimpes en Das Heeke Andries 22 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)
Das Jan Jetzes te Ooststellingwerf staat in een document met de naam Staat van Miliciens voor welke geene paspoorten van de
Corpsen zijn ontvangen en ook niet bekend dat ze bij de staande armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd uit den
dienst zijn gegaan met 6 kolommen info enz. jaar 1840 (4)
Das Jetse Jans gekwalificeerde Ontvanger te Noordwolde in zijn plaats is aangesteld den persoon van Smit Jacob Jans en sulks op
een beloning van enz. jaar 1825 (4)
Das Jetse Jans---- Bovenkamp A.L. ondertekend een brief als Provisionele Schout van de Gemeente Noordwolde dat zijn
Secretaris Das Jetse Jans tot rijdende Commies te Harlingen benoemd is en draagt voor deze functie aan Bovenkamp Laurens
Alberts enz. jaar 1814 (1)
Dasque (Colonel du 93e de Ligne 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.enz. jaar 1817 (5)
Dassen H. J. te Zwolle, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz.
het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie
tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz jaar 1824 (5)
dossier 40
Dassen H. J. te Zwolle, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz.
het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie
tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5)
dossier 40
Dassevael S. ---- Steenwijk van B. Gemeente Ontvanger der stad Dockum het is een ambtelijke brief enz. van de Algemeene
Rekenkamer der Nederlanden, Dassevael S. komt voor in dit stuk als was getekend jaar 1816 (4)
Date Douwe, Een relaas betreffende de Wacht van de Landstorm te Nes, waarbij vele onbehoorlijkheden heben platsgevonden
een sekere Yntes Sape tegen de verschillende beambten verklaarde van de waarneming van vele onbehoorlijkheden en weerstand
enz, enz, er worden in genoemd de volgende personen; Bonga Evert Jacobs Wendelaar Controleur der belastingen, , Schultz
Epharim Jacob Commies bij de recherche, Hemminga Adolf Commies bij de recherche , Vogelzang Pieter Meinderts Commies bij
het korps surveillance, Mollema Balling Idzes Veldwachter, Doedema Romke W. Bode bij het Gemeentebestuur, Kromsigt
Johannes, Commies bij het korps surveillance, zij hebben zig begeven naar Moddergat onder Nes, en met het oogmerk gestolen
goederen op te kopen zagen ze dat Date Douwe een allerslechtse Sujet en Sluikhandelaar en in de wacht vonden ze Buwalda
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Gerrit U Koopman en Werf Sake Jans van der Schuitmaker beide onder Aalsum, Hartma Meles Wijnia (Wijnia Hartma Meles??)
kapitein aan de wacht, Jans Meindert, Ietses Douwe, Sytses Tjeerd, Andries Gooitzen, Heerkes Wybren, Doekes Wiltje, allen
woonachtig in Moddergat onder Nes.en allen manschappen van de wacht jaar 1814 (5)
Datema Kapitein op de Kortenaer 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 1879 (2)
Dates Thijs te Dragten, gezien het octrooi van de Staten van Friesland van den 23 februari 1773 geinterrineerd bij het Hof van
Friesland den 20 december 1774 waarbij aan een zekere Thijs Dates voor zich en zijne erven of die zijn regt mag bekomen het
veer van Zuider en Noorder Dragten op Harlingen en vice versa te exerceren en bevaren mits het regt de stad Harlingen om daar
tegens een schip te mogen aanleggen enz. enz. jaar 1864 (18)
Dauby Jean Baptiste * Anlo wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave
van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht
gedrag, gedurende de maand mei 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden ,
ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel,
ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)
Dauby Joseph wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van
weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag,
gedurende de maand november 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden ,
ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel,
ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1818 (3)
Daum 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)
Dauphine Berentje Lammers, 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)
Dauville Jan Baptiste 15-05-1785 Brussel wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken
met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun
incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juni 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag
zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang
en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)
Dauwe Bernard Henrich geb. 26-12-1803 Witteringen in Pruissen, onderwerp een request betreffende Nationale Militie jaar 1841
(7)
Dauwig Johan Hendrik , Handgeschreven brieven betreffende het onderhoud van de Krankzinnige, Antje Beerends en Johan
Hendrik Dauwig jaar 1815 (7)
Dauzon H. J. hij zweere getrouwheid aan den Koning en gehoorzaamheid aan de wetten van den staat, alsmede dat ik om te
bekomen mijne bediening als klerk enz. zal ik dit document ondertekenen enz. jaar 1839 (4)
Daverveld ….? Poppes B. Hij wordt voorgedragen bij het 8e Bataillon Landstorm als Adjudant en tot Luitenant Kwartiermeester
Buwalda C. en 8e Bataillon Landstorm 1e Comp. tot Kapitein Heux Le H. 3e Comp. tot Kapitein Stellingwerf Sybe Broers en tot
2e Luitenent 3e Comp. Ferdinants M. en tot Capitein bij de 1e Comp. Daverveld ….? Enz. jaar 1814 (2)
Daverveld van Isaac Lambertus te Lemmer, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Noyon
….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven
manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen
worden enz. enz. jaar 1814 (6)
Daverveld van L. J. ---- hij ondertekend een document samen met Siersma Abe Lubberts, Wijnhout Sikke Foukes, Seldentuis Jan
Wijbrands dat zij behorende tot de Landstorm in de Lemmer daar wij op de 25e juni enz. enz. door de schout AA van der C. P .E.
(Christiaan Petrus Eliza Robidé) de 3e Comp. Landstorm enz stelde de schout ons voor als tot Heux H. L., Daverveld van L. J.,
Buwalda van C., Vries de Jan Gilles, Vries de Meinse Ferdinant en dat zij hebben gestemd en dat enz. jaar 1814 (3)
Daverveld van---- Witteveen Jouwert Frederiks, Schout der Gemeente Lemmer schrijft dat hij heeft zig zeer oproerig gedragen
wat uit het proceaverbaal zal blijken omdat hij zeker wil om in deze klasse als officier enz. hij heeft ook getragd een sekere
Tendemans Meinze Klein Horlogie reparateur en één zijner knechts Vries de Jan Geles op te dringen bij de 5e Compagnie tot
officier enz. enz. wetende dat alles dan in de war zal lopen maar wij dragen voor tot Capitein Heur le H. en tot 1e Luitenant
Daverveld van ….? Tot 2e Luitenant Buwalda C. enz. enz. jaar 1814 (10)
Davids Haye Pieters en Davids Pieter en Gorter Barend Jansen alle drie op Ameland woonachtig , zij zijn teruggekomen door de
gelukkige verandering in nhet vaderland terwijk hun familie hun reeds voor overleden had gehouden en zij dus ook niet in de
Landmlitie zijn opgenomen maar dat zij dat wel willen enz. jaar 1814 (3)
Davids Hendrik---- Eekma J. Fungerend Officier bij de Regtbank te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Poppes Abel oud 32 jaren schoenmaker van beroep wonende te Harlingen die uit hoofde van zijn
zinneloosheid een jaar naar een verbeterhuis moet enz. als bijlge een klein briefje met de namen van Berends Antje te Leeuwarden,
Davids Hendrik aldaar Zijlstra Eelse H. te Lioessens en Sijbrens Trijntje te Midlum jaar 1815 (4)
Davids K. J. te Zoltkamp 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)
Davids L. te Rotterdam wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz.
jaar 1815 (4)
Davids Pieter---- Davids Haye Pieters en Davids Pieter en Gorter Barend Jansen alle drie op Ameland woonachtig , zij zijn
teruggekomen door de gelukkige verandering in nhet vaderland terwijk hun familie hun reeds voor overleden had gehouden en zij
dus ook niet in de Landmlitie zijn opgenomen maar dat zij dat wel willen enz. jaar 1814 (3)
Davids Sara---- Vries de D. M. . Onderwerp een rekwest van zijn moeder Davids Sara weduwe van Levie Isaac voor vrijstelling
van haar zoon en bij inlichtingen genomen bij de burgemeesteren van Amsterdam blijkt dat hij inderdaad enigst zoon is, en hij te
Hindelopen woonachtig was enz. enz. jaar 1814 (2)
Davids Simon Bartel * 1791 staat in een document met 8 kolommen informatie vermeld genaamd: Nota aanwijzende eenige
byzonderheden nopens het Domicilie van Onderstand van voornoemde persoon in de maand augustus 1840 opgenomen Bedelaars
Kolonisten enz. jaar 1840 (5)
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Davids Simon Bartel 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)
Davidson R. Kapitein is met zijn schip de Sunderland vanuit Sunderland geladen met Steenkolen op 6 Mei te Amsterdam
gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms
vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Davidts Hendrik, de knegt, 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)
Davidts Rense, 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)

Davis….? Visscherij Sociëteit te Harlingen Directeur der Groenlandsen straat Divis Visscherij Sociëteit te Harlingen betreft de
uitrusting van de Schepen Willem de Eerste, Nederland en Spitsbergen enz. jaar 1827 (220)
Day Thomas, Kapitein op een Amerikaansche motorboot “Detroit” van New York naar Petersburg verzoekt per Telegram om van
Harlingen naar Delfzijl te varen enz. jaar 1914 (2)
De Bordes Heijsterman te Amsterdam 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
Utingeradeel 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)
83
De Clercq Marcel, Advocaat te Gent verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om vergunning om met de
14-07-1909
Motorboot “Dreamer” te mogen varen in de provinciale wateren en wel van Stavoren naar enz. enz. jaar 1911 (3)
11-02-1825 4- de Heer Swart de J.---- Sloterdijck van Wijbrandia weduwe van wijlen Schippers Sijtze Willem in leven Rector aan de Latijnsche
A
Scholen te Franeker een verzoek van haar ter bekoming van een pensioen of gratificatie verder wordt er in een document
ondertekend door de Burgemeester de Heer Swart de I. (Isaak) en Wethouders van Franeker zeer lovend over hem gesproken van
een deel van zijn jonge leven en hij veel lof heeft gehaald enz.enz. omdat hij pas 31 jaar oud was. jaar 1825 (7)
178
De Jong Jaques staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der
24-03-1817
verenigde regten te St. Jacob 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)
19-02-1825
De Jonge Juffrouw Sara---- Schip: De Jonge Juffrouw Sara gevoerd door Kapitein Sluik Albert liggende te Nantes gedestigneerd
7-A
naar Cadiz verder genoemd Visser Barend & zoon te Harlingen een verzoek enz. jaar 1825 (3)
19-02-1825
De Jonge Juffrouw Sara---- Schip: De Jonge Juffrouw Sara gevoerd door Kapitein Sluik Albert liggende te Nantes gedestigneerd
7-A
naar Cadiz verder genoemd Visser Barend & zoon te Harlingen een verzoek enz. jaar 1825 (3)
621
De Leye---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de Gemeente en
08-07-1823
dorpen enz. enz. jaar 1823 (2)
509
De Leye staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks) van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook Het Bildt
14-06-1823
wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar 1823 (8)
199
De Saintes Garnier staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het
07-05-1818
grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende, zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz.
jaar 1818 (5)
199
De St. Charles ….? Gewezen Lieutenant Generaal en zijn vrouw staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden
07-05-1818
en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende, zouden
behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5)
199
De St. d’Angely Regnault met signalement beschrijving staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en
07-05-1818
Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende, zouden
behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5)
248-b 3e bat
De.den? Petrus 581 is zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende
3e blz.
het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij
Nom. Staat
de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling
07-06-1817
Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
27
Debacker Jaques A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une courtdélai, des
15-01-1817
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.enz. jaar 1817 (5)
1020-19
Debacque Ignes * 15-01-1809 Armentieres, Fuselier Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen
09-08-1837
van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad
Uit Oostindie teruggezonden met het vreemd particulier schip Haagby in 1834/1835 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)
941
Debbets ….? ---- Durksz. Lolke Dirks gepatenteerde Koopman te Grouw betreft een request door hem geschreven en ondertekend
21-11-1814
met al onderwerp een gesloten contract omtrent de Rondemaat met de heer Debbets ….? Contrarolleur te Sneek voor een somma
van f. 66.= voor het jaar 1814 enz. Controleur te Sneek jaar 1814 (1)
338
Debelyaux Lambert 24-01-1792 Hamoir wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken met
05-08-1817
een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel
slecht gedrag, gedurende de maand juni 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn
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weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en
legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)
Debets hendrik * 23-04-1797 Overhoven bij Sittard wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de
Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onderofficieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht
gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit
document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar, ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn
Bataillon enz. jaar 1817 (5)
Debeys Joste * 26-09-1783 Bdeghem wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken met
een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel
slecht gedrag, gedurende de maand juni 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn
weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en
legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)
Debrandus Doeke Gerbens 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)
Debruck ….? 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.enz. jaar 1817 (5)
Dechamps Thomas Antoin Fuselier geboren 10-09-1811 Hatert Veroordeeld tot de doodstraf met den strop maar, enz. met
signalement jaar 1840
Decheme Hubertje weduwe van Wust Chr. , 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)
Deck van Luc * 23-04-1792 Wembder wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken met
een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel
slecht gedrag, gedurende de maand augustus 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn
weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en
legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)
Decker ….? Capitein der Artillerie---- Terpstra C’s te Groningen, Onderwerp; Levering van Fourrages aan de comp. Gendarmerie
voor mij aangenomen onder de Firma van Ruhlman C. & Comp. In dit dossier worden verder genoemd Antonides ….? , Decker
….? Capitein der Artillerie enz. jaar 1814 (2) ( dossier 23)
Decker A. wonende in wijk F. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden
benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz.
jaar 1841 (8)
Decker Berend H. Kapitein op de Concordia
Decker….? Capitein der Artilerie, het geschut en de kogels zijn overgeleverd en naar Groningen vervoerd enz. als bijlage
aanwezig een staat van alle stukken geschut, Voorwagens en Kogels in eigendom aan de stad Harlingen enz. jaar 1814 (8)
Deddema J. L.---- Wiersma G. S. Schout van de Gemeente Veenwouden, Een gedetailleerde opgave van kosten de nog niet
betaald zijn over de maand April zo van het arresteren van gevangenen als door de voornoemde zelf gemaakte onkosten enz. enz.
tevens vermeld de gearresteerde personen op 04-09-1813; Gerrijts Marten en Durks Marten door de Veldwachters van
Veenwouden de heren Wiersma K. H. en Woude van der T. R en de 16e der maand April 1814 gearresteerd. Karstes Benne door
de Veldwachters van Veenwouden de heren Wiersma K. H. en Deddema J. L. en op de 4e Oktober 1814 is gearresteerd Deddes
Hebb door de Veldwachter van Veenwouden de heren Wiersma K. H. en Dijkstra Reitse Ulkes Veldwachter van Damwoude
jaar 1815 (3)
Deddema 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)
Deddema Jurjen L. , Veldwachter te Zwaagwesteinde een ordonnantie van fl. 21 enz. Jaar 1823 (1)
Dedden 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)
Dedden J. Kapitein is benoemd en aangesteld in voornoemde functie/rang en staat vermeld in een document Wij Willem, bij de
gratiue Gods, Koning der Nederlanden, Prins vanb Oranje-Nassau enz. enz. jaar 1817 (3)
Dedden Jacob 34 jaar wonende Havelte staat vermeld als voorgerdragen persoon in een door Lijcklama a Nijeholt de
Militiecommissaris over een Militie Kanton in Vriesland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
voordracht van enige personen tot Officieren van enige Vacerende Plaatsen bij de Rustende Schutterij met vermelding welk
Bataillon en Compagnie enz. jaar 1817 (6)
Deddes Beitske 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)
Deddes Focke, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar
1812 (3)
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Deddes Folkert Jans Veendam Kapitein op de Vrouw Geziena, jaar 1824
Deddes Hebb---- Wiersma G. S. Schout van de Gemeente Veenwouden, Een gedetailleerde opgave van kosten de nog niet betaald
zijn over de maand April zo van het arresteren van gevangenen als door de voornoemde zelf gemaakte onkosten enz. enz. tevens
vermeld de gearresteerde personen op 04-09-1813; Gerrijts Marten en Durks Marten door de Veldwachters van Veenwouden de
heren Wiersma K. H. en Woude van der T. R en de 16e der maand April 1814 gearresteerd. Karstes Benne door de Veldwachters
van Veenwouden de heren Wiersma K. H. en Deddema J. L. en op de 4e Oktober 1814 is gearresteerd Deddes Hebb door de
Veldwachter van Veenwouden de heren Wiersma K. H. en Dijkstra Reitse Ulkes Veldwachter van Damwoude jaar 1815 (3)
Deddes Het Bildt Kapitein op de Caland 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 12-091833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1881 (2)
Deddes Hilligje---- Roodbaard Herman geboren te Groningen wonende te Leeuwarden, zoon van Roodbaard Lucas Petrus
Architect in het aanleggen van tuinen en van DeddesHilligje Een dossier met aspiranten naar een kwekelingsplaats aan de rijks
veeartsen school. Te Utrecht jaar 1841 (3),
Deddes Maaike, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude
jaar 1812 (3)
Deddes Tjebbe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude
jaar 1812 (3)
Deddes Tjibbe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude
jaar 1812 (3)
Dedel ……? te Amsterdam wonende Onderwerp; Postbesteller in Harlingen, o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening
, komt ook in voor Valk Jan Postbesteller te Harlingen zijn ouders wonen te Spijk Zuid Holland en Lens Laurens A , Landas de
Sweerts Directeur der Posterijen te Harlingen, jaar 1824(6)
Dedel J. W. Administratief ambtenaar, Hij heeft een andere interne functie gekregen en Ossewaarde P. A. neemt de functie
Administratief ambtenaar van hem over jaar 1818 (6)
Dedel J. W. in functie als Referendaris van de eerste klasse belast met de administratie van de Registratie van de Domeinen enz.
het betreft strandvondsten van diverse schepen De Goede Hoop, de Echo, de Jonge Willem enz. jaar 1821 (1) dossier (6)
Dedel J. W. Zijn benoeming tot Directeur Generaal der Belastingen en Posterijen enz. enz. jaar 1819 (6)
Deden Petrus * 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)
Deden Petrus 581 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)
Deden Petrus? 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)
Dedgum, 5 personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel
eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824
Dedin Leonardus Lambertus---- Smit Hendrik Johannes te Bakkeveen, Koopman van beroep staat in een brief van de
Rijksadvocaat van Vriesland aan den Gouverneur van Vriesland en in een ondertekend document van de Arrondissements
Inspecteur aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp een procesverbaal omdat hij niet is gepatendeerd , de bekeurders
zijn Metzlar Rommert Kiers en Dedin Leonardus Lambertus wordt ook in genoemd omdat de Turf volgens de bekeurders uit zijn
Veenderij kwam Terpstra Jannes van beroep Veenman, jaar 1841 (14)
Deebets 1e Luitenant Regiment Hussaren no. 6 hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal Majoor
Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815 met de
namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz jaar
1815 (5)
Deel J. M. P., 36 als volgnummer wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie ingekomen
Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, met
vermelding van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6)
Deel J. P. M.----- Dekker Adriaan 2e controleur goud en zilver werken te Rotterdam, aangesteld controleur goud en zilver werken
te Leeuwarden i.p.v. Deel J. P. M. jaar 1817 (1)
Deel Jean Philip Marie tot nu toe gefungeerd als hoofd controleur op het bureau van Waarborg is provisioneel benoemd tot
fungerende hoofd controle op het bureau van waarborg Goud en Zilver enz. tevens genoemd de heer Wicheren van ….? jaar 1814
(2)
Deelen van C. te Bergen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst
(22)
Deelsma P. 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)
Deelsma P. 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)
Deelsma P. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Deelsma Popke de weduwe van. Onderwerp een procesverbaal betreffende een in dienst hebbende meid komt ook in voor Boer
de Lolke te Rauwerd jaar 1841 (11)
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Deelsma Popke 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)
Deelsma Popke Joukes (de weduwe van) Oosterwal Tjerk Hedzers . Onderwerp; een bezwaar tegen de ontvanger der belastingen
van Rauwerd wegens een beschrijving, wordt in genoemd de schoonzoon van Tjerk Hedzers Oosterwal Boer de Lolk B. jaar 1841
(5)
557
Deelsma Popke Joukes hij is tot taxateur benoemd betreffende ; Schuurmans Wobbe H. en de weduwe van Wytzes Jan zij
09-08-1819
reclameren wegens onevenredige aanslag enz. enz. jaar 1819 (1)
276
Deelstr W. Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
16-04-1914
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914
29, 6
Deelstra J. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
16-04-1903
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
29, 8
Deelstra W. Oosterend Schip de Hertog Hendrik, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
16-04-1903
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
29, 9
Deelstra W. Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
16-04-1903
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
16
Deelstra A. H Zevenhuizen gem. Leek Schip de Antlope, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
30-10-1884
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Jaar 1885 akte Deelstra A. H. te Zevenhuizen betreft een in werking stelling op 30-12-1884 eener Stoombootdienst tussen tussen Wilp (Gem.
2, 3
Marum) in de vaart bij Postema I. en Groningen en tusschen Wilp (Gem. Marum) en Leeuwarden met het schip de de Dolfijn,
met vermelding van tussenstops vertrektijden en tarieven ook een gedrukt aanplakbiljet aanwezig door hem ondertekend enz.
tevens de aankondiging dat de dienst wordt gestaakt op 01-02-1885 , jaar 1885 ( 8)
Jaar 1884
Deelstra A. H. te Zevenhuizen betreft een in werking stelling eener Stoombootdienst tussen Leek en Leeuwarden met het schip de
akte 16, 19
Antilope met vermelding van tussenstops vertrektijden en tarieven ook een gedrukt aanplakbiljet aanwezig door hem ondertekend
enz. jaar 1884 (2 akten maal 4)
2
Deelstra A. H. Zevenhuizen gem. Leek dienst is gestaakt met Schip de Dolfijn, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
02-01-1885
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
3
Deelstra A. H. Zevenhuizen gem. Leek dienst is gestaakt met Schip de Dolfijn , Dossier met Advertenties en ander publicaties over
12-02-1885
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
19
Deelstra A. H. Zevenhuizen gem. Leek Schip de Antlope de dienst is voorlopig gestaakt, Dossier met Advertenties en ander
18-12-1884
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
83
Deelstra A. R. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
23-04-1814
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)
625
Deelstra Albert Ruurds Brander te Nijentap gem. Roden Provincie Drente, verweerder enz. , Jans Engbert getuige te
12-09-1817
Hauwelderwijk mag door de provincie door hen verhoord worden met een lijst met de vragen, enz jaar 1817 (6)
575 blz. 2
Deelstra Boele Takes staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of
25-11-1816
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)
1487
Deelstra C. Nes (Ameland) Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel (5)
06-12-1920
675
Deelstra Cornelis , Zetwinkelier te Kollumerpomp.hij komt voor in een dossier met solicitanten voor de functie van Veldwachter te
01-06-1920
Nes (Ameland), en een voordracht voor de functie, waar o.a. de krant in zit met de advertentie waar een Gemeente Veldwachter
wordt gevraagd. Jaar 1920 (5)
1475
Deelstra Hans, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
05-10-1918
betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
95-10
Deelstra Heine Jans te Oudega, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
25-01-1822
Opeinde enz. enz. jaar 1822 (1)
146
Deelstra Heine Jans---- Deelstra O. M. 1e Luitenant wegens zijn overlijden wordt de vacature die daardoor is ontstaan
03-03-1815
voorgedragen Deelstra Heine Jans enz. jaar 1815 (1)
96
Deelstra Heine Jans---- Deelstra Oedze Minderts door zijn overlijden is zijn post als 1e Luitenant bij de 1e Comp. 10e Batt.
14-02-1815
Landstorm opengevallen en wordt daarvoor voorgedragen de Sergeant Deelstra Heine Jans document is ondertekend door de
Luiutenat Collonel van het 10e Batt. Landstorm in het Arr. Heerenveen Haersma van Vierssen J. S.? enz. jaar 1815 (1)
860-1-3+5
Deelstra Heine Jans hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie
31-10-1815
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)
922-1+ 12
Deelstra Heine Jans staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS
09-12-1815
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)
1194 blz. 8
Deelstra Heine Jans te Oudega (Sm) Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met
23-12-1822
vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
575 blz. 2
Deelstra Heine staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over
25-11-1816
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)
2 staat E
Deelstra J. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3Schip de Prins van Oranje Onderwerp: Stukken betreffende de
28-08-1902
invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te
betalen jaar 1902 (2) Dossier (16)
45
Deelstra J. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
00-00-1903
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
20
Deelstra J. Harlingen Schip dePrins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
10-05-1900
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900
37, 5
Deelstra J. Harlingen Schip dePrins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
01-04-1910
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
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Deelstra Jan H. te Jelsum huis no. 57 wordt als Schatpligtige der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave
der Belooning voor Schattingen wegens de personele belasting van het kantoor Jelsum van zodanige perceelen welke uit hoofde
van derzelver geringe huurwaarde niet in de termen van belastbaarheid zijn gevallen over den dienst van 1839-1840 enz. jaar 1840
(4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Deelstra Jan Hendriks----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
Deelstra Jan 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)
Deelstra Johannes oud 35 jaar Onderwerp: overtreding invordering van Rechten op het kanaal Harlingen Leeuwarden Dokkum
Gezagvoerder op het schip de de 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 dossier Jaar 1899 (21)
Deelstra Johannes Franeker Schip de 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)
Deelstra Johannes, 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)
Deelstra Meindert Jans 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)
Deelstra Meine Jans , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Oudega in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Deelstra Mindert 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)
Deelstra N. Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-07-1917
Deelstra O. M. 1e Luitenant wegens zijn overlijden wordt de vacature die daardoor is ontstaan voorgedragen Deelstra Heine Jans
enz. jaar 1815 (1)
Deelstra Oedze Minderts door zijn overlijden is zijn post als 1e Luitenant bij de 1e Comp. 10e Batt. Landstorm opengevallen en
wordt daarvoor voorgedragen de Sergeant Deelstra Heine Jans document is ondertekend door de Luiutenat Collonel van het 10e
Batt. Landstorm in het Arr. Heerenveen Haersma van Vierssen J. S.? enz. jaar 1815 (1)
Deelstra Oetze Minderts, de chef van het 10e Bataillon Landstorm. Arr. Heerenveen heeft hem voorgedragen als lid van de
Krijgsraad verder wordt genoemd zijn functie (rang) enz. jaar 1814 (4)
Deelstra Otte Johannes staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf.
Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen
informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door
Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)
Deelstra Pieter T. 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)
Deelstra Roelof, 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)
Deelstra Sjoerd M Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,
zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot,
smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (6)
Deelstra Sjoerd M Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,
zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot,
smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)
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
Deelstra Tjeerd---- Sjollema C. V. & Deelstra Tjeerd c.s. een aantekening betrefende extract vonnissen enz. jaar 1841 (2)
Deelstra W. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Warga Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van
toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar
1902 (2) Dossier (16)
Deelstra W. Warga Schip de Warga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910
Deelstra W. Warga Schip deWarga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
Deelstra W. Warga Schip deWarga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899
Deelstra W. Warga Schip deWarga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
Deelstra W. Warga Schip deWarga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913
Deelstra W. Warga Schip deWarga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900
Deelstra W. Warga Schip deWarga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Deelstra W. Warga Schip deWarga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916
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Deelstra W. Warga Schip deWarga, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911
Deelstra Wesselius, Komt voor op een document (blz.1) 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)
Deelstra Wijger 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)
Deelstra Wisse en Zwart Sijbren Theunis beide Stoomboot-Kapitein te Warga door hen is aangegaan een vennootschap onder de
naam Deelstra en Zweart de onderneming zal geschieden met de schroefstoomboot “Warga” de onderneming wordt uitgevoerd
langs de Wargastervaart enz. enz. van Warga naar sneek en van Warga naar Leeuwarden enz. jaar 1896 vermelding op een
aanplakbiljet met de tarieven en vertrektijden jaar 1896 (4)
Deelstra Wisse G. 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)
Deelstra Wisse G. 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)
Deelstra Wisse Warga Ondernemer en Kapitein op de Warga, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Deelstra Wisse Warga Schip de Fortuna, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
Deen de Gebroeders---- Stro?mann en Berkemeier te Amsterdam het betreft de leverantie van 250 Ned. Ponden Saxische Wol aan
de gevangenis te Leeuwarden en de Heeren Seket en Co. te Amsterdam voor 18.500 Ned. Ponden Deensche Wol en de gebroeders
Deen te Tilburg eene hoeveelheid van 5.500 Ned. Ponden Duitsche Wol enz. jaar 1839 (5)
Deen de Gebroeders wordt vermeld in een staat geleidende processen verbaal wegens ontvangsten van Grondstoffen met
vermelding van wat er geleverd wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Jaar 1839
(4)
Deenema Jacob Doekes, 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 )
Deenik D. gehuwd met Jellema Elizabeth Anna, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven
ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming, jaar 1916 (3)
Deenik Daniel, 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)
Deerenberg Henricus Bernardus, Komt voor op een document (blz.1) 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)
Deering P. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de
overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft 8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats,
laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)
Deering P. , 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)
Deersum aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Defermont ….?, staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het
grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende, zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen ook
diverse met signalement beschrijving) in een aparte brief staat dat hij voor als nog is toegestaan hier te landen te mogen verblijven
enz. jaar 1818 (5)
Degan Joachim 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.enz. jaar 1817 (5)
Degen Salomon E., 6 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)
Degen Salomon E.,15 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende
bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz.
jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Degens Petrus Geb. Neuwild, laatst gewoond hebbende te Arnhem. Fuselier1 5-5-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia) ,
wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de landmagt in de overzeesche
bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)
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Degering C. W. T. gehuwd met Eischtorff Clementia Adriana staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van
huizen in de Gemeente Dockum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale
nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Degering U. F. te Dockum als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Degermijn ? H. F. wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Degs Jacobus Johannes, 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)
Degweckt Hendrik geb. te Brussel ,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)
Deharf Romain 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.enz. jaar 1817 (5)
Deibel Bastiaan gewezen Ontvanger het betreft een hypotheekcaire inschrijving ten laste van hem enz. jaar 1841 (3)
Deibel Bastiaan hij wordt speciaal aanbevolen en voorgedragen voor Brievenbesteller bij het postkantoor te Leeuwarden enz. jaar
1823 (3)
Deibel Bastiaan, ontvanger te Scharnegoutum, een handgeschreven bref met zijn handtekening hij antwoord omdat hij is
aangeschreven om binnen 8 dagen te kiezen tussen het beroep van Ontvanger of Herbergier, enz. enz. jaar 1824 (2)
Deibel Bastiaan----hij wordt speciaal aanbevolen en voorgedragen voor Brievenbesteller bij het postkantoor te Leeuwarden, maar
door later bekend geworden omstandigheden wordt deze aanbeveling ingetrokken enz. jaar 1823 (2)
Deibel G. 1e Commies Boekhouder bij de Directie over den arbeid in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden het
betreft een aan hem uit te betalen gratificatie over 1840 enz. jaar 1841 (2)
Deibel G. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie (
dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841
Deije Antje, Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de
Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente
opgeroepen enz. enz. zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)
Deijema Nolbertus Amandus 1 is zijn volgnummer en Hellenvoetsluis 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)
Deikwiz Barend Jan---- Valk Jos Jantjes opgeschreven bij de Landmilitie in Koudum met nummer 357 is door de heer
Commissaris generaal van Vriesland enz. hij niet wil gehoorzamen, hij gevangen is gezet en de Veldwachter enz. enz. tevens
opgeroepen Deikwiz Barend Jan met nummer 376 en deze heeft zig ooki niet gemeld enz. jaar 1814 (1)
Deinema ….? Bakker te Jelsum, hij wordt vermeld als Debiteur op een staat van uitgaven gedaan door den Schout van Jelsum
i.v.m. de manschappen der Landstorm geposteerd op de Zwarteweg enz. jaar 1814 (2)
Deinema Age uit een huis aan de Noordkant van de Nieuwe Buuren,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de
Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2)
dossier (34) jaar 1815.
Deinema D. J. ondertekend als Gecommitteerde der te doene Inpoldering van Landen gelegen onder de Dorpen Finkum en Hijum
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voorgenomen inpoldering en het stichten van een Molen enz. jaar 1841
(2)
Deinema D. 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)
Deinema D. te Deventer doch te Leeuwarden gelogeerd 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)
Deinema Doeke Jacobs 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)
Deinema Doeke Jacobs 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)
Deinema Doeke Jacobs 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)
Deinema Doeke te Stiens 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)
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Deinema Gerrit D. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Deinema Gerrit te Stiens 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)
Deinema Gerrits, 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)
Deinema H. J.---- Dijkstra T. W. als Schout van de Gemeente Belkum (Berlicum) schrijft en ondertekend een brief aan de
Commissarissen Generaal van Vriesland dat hij doet toekomen het berigt op het Request van Deinema H. J. hierbij aanwezig die
zig schuldig maakt aan eene grove en Algemeene bekende Logentaal wanneer hij zegt den post ala Secretaris en griffier bij de heer
van Assen en mijn persoon enz. verder wordt er genoem de Heer Hoogterp B. en dat de schout Kiestra Olphert als zijn Secretaris
wil benoemen en Jaar 1814 (3)
Deinema H. J. komt voor in een brief van de Schout van de Gemeente Belkum aan de Heeren Commissarissen Generaal in het
departement Vriesland betreffende zijn request enz. jaar 1814 (1)
Deinema H. J.---- Ruinia (Runia) Tjeerd Teunis zijn request is gelezen hebbende waarin de zogenaamde zaakgelastigde Deinema
H. J. enz. mijne goeden naam en het credit in Officio op valschen grond tracht te onderschragen gelijk hij meermalen op der
gelijke wijze heeft zoeken te bezoedelen zal ik thans aldermaal (hoe hatelijk ook) enz. dat de penningen wegens kosten der
Brigade Douaniers in den jare 1812 te Berlicum gestationeerd geweest zijnde door den Veldwachter Westra O. T. in den beginne
van 1814 door den Veldwachter in de beginne van 1814 volgens geruchten opgehaald van de ingezetenen nog onder enz. enz. dat
Ruinia antwoorde verbaast te zijn en nimmer enz. . Een eerder vermeld document hoort hierbij, en wel >>>Ruinia (Runia) Tjeerd
Theunis winkelier te Berlicum, Jonkman Jan Hendriks schipper te Belicum , Andringa van Assen W. (Wijnandus) gewezen
Maire van Berlicum, Oberius…. ? de weduwe van de Chirurgijn te St. Anna , Cremer J. de weduwe in het Ruiterskwartier te
Leeuwarden dat hun gezamelijkt volgens reeds in den jare 1814 ingeleverde staat van de geeente Berlicum een somma van 264
guldens elf stuivers en acht penningen ter zake geleverde fournitures huis en beetshuur enz. enz. betreffende een Brigade
Douaniers in 1812 enz. jaar 1815 (4)
Deinema Hendrik Jans , Procureur bij de rechtbank te Leeuwarden dat hem in de jaren 1814 een post is beloofd in het bijzijn van
zijn wijlen van vader Deinema Jan Hendriks Beurtschipper van Leeuwarden op Den Haag , Delft, Rotterdam, Gouda en Leyden
gedurende de tijd van 53 aaneenvolgende enz. jaar 1823 (2)
Deinema Hendrik Jans geeft met eerbied te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat dat hij
in qlt. als zaakgelastigde van den gewezen Kustkannonnier Buth Abraham Andries te Leeuwarden dat hem competeerd dat de
Schouten van Heerenveen, Oldeberkoop, Noordwolde en Wolvega wegens de Kustkannonniers gelden uitbetaald moeten worden
per enz. jaar 1815 (1)
Deinema Hendrik Jans---- Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van de Gemeente Oldeberkoop ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het Rekwest van Deinema Hendrik Jans Advocaat tre Leeuwarden houdende dat de
Schouten van Noordwolde, Olderberkoop en Wolvega worden gelast aan hem te betalen f. 23-12-6 wegens onkosten als gelastigde
van de Kustkannonnier Buth Abraham Andries enz. jaar 1815 (2)
Deinema Hendrik Jans Onderwerp een uitgebracht Request jaar 1823 (1)
Deinema J. D. 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)
Deinema J. D. 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)
Deinema J. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Deinema Jacob D. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Deinema Jacob Doekes---- Porte M. J. (Meindert Jans) Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij
Leeuwarderadeel in de Dorpskerk te Finkum en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij advertentien in de
Leeuwarder Courant van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene Floreenplichtigen zonder
onderscheid van godsdienst enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk enz.
er zijn benoemd gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob Doekes en
uit de hoofden van de Huisgezinnen , Andringa Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was getekend door:
Rijnks R. S., Hommema P. L. uit naam des Moeders, Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart J. P., Sevenster S.
J., Twijnstra J. J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D., Sytsema G., Cats J. Epz. P.p.
de weduwe Cats E. jaar 1822 (3)
Deinema Jacob Doekes 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)
Deinema Jacob Doekes te Hijum ---- 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)
Deinema 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)
Deinema Jacob Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
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Deinema Jacob te Stiens 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)
Deinema 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)
Deinema 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)
Deinema Jan Hendriks---- Deinema Hendrik Jans , Procureur bij de rechtbank te Leeuwarden dat hem in de jaren 1814 een post is
beloofd in het bijzijn van zijn wijlen van vader Deinema Jan Hendriks Beurtschipper van Leeuwarden op Den Haag , Delft
Rotterdam Gouda en Leyden gedurende de tijd van 53 aaneenvolgende enz. jaar 1823 (2)
Deinema Jan 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)
Deinema Jan Jacobs 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)
Deinema Jan Jacobs wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte sum van f. 200.= aan Grondlasten
betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van
het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Deinema Jan Jacobs 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)
Deinema Sjaak, 288 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)
Deinema W. J. , een brief van hem aan de Heeren Schouten van Oldeberkoop Jager D. H. (Dirk Hendriks) Wolvega en
Noordwolde , Aanvangs tekst: met het grootste ongeduld zie ik de gelden van de Kustcannonnier Buth Abram Andries tegemoed,
verder komen de trefwoorden voor: niet een fatsoenlijk man, of met een slok Brandewijn of Jenever, Buth Abram Andries heeft
door dat hij mij zijn zaak in handen gegeven heeft , geen magt nog kragt, om met U lieden (hij bedoeld daarmede de drie schouten)
te Accorderen maar ik volhard voor hem en zijn huisgezin, ik wens het geld op enz. enz. anders zal ik met de Gouveneur met wien
ik zulks afgesproken heb enz.enz. en u zijt nogmaals gewaarschuwd dat zoals gezegd is a.s. Donderdagavond enz. jaar 1815 (5)
Deinema W. T.---- Terpstra Jacob IJmes van beroep Boer en Schors van der Jan Dirks Koopman beide te Surhuisterveen dat door
de voorgangers Veenstra Gerken Louwrens Veenstra Tjisger? Tjipkes als Armvoogden aan de Notaris Andreae Pieter te
Leeuwarden wegens het onderhoud van Eits Evert verder ook ondertekend door Deinema W. T. als gelastigde enz. jaar 1815 (2)
Deinma J. D.---- 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, 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)
Deinse te Middelburg 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)
Deinse van A. in Zeeland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar ,
wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der
Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de
Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de
namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Deinse van A. Predikant te Middelburg, tot President van het Provinciale Kerkbestuur van Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt
van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge
der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Deinse van A. President van het Provinciaal Kerkbestuur te Zeeland, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt
vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen
van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche
Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Deinse van A. te Middelburg Praeses Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Deinse van A. te Middelburg Predikant Classis van Middelburg wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5)
dossier (24)
Deinse van A. te Middelburg 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)
Deinse van A. te Middelburg 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)
Deinse van A. te Middelburg Predikant, President Provinciaal Kerkbestuur van Zeeland 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
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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)
Deinse van A. te Middelburg wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
Deinse van A. te Middelburg 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)
Deinse van A. te Middelburg 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)
Deinse van A. te Middelburg wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant,
Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Deinse van A. te Middelburg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz jaar
1824 (5) dossier 40
Deinse van A. te Middelburg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz jaar
1824 (5) dossier 40
Deinse van A. te Middelburg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.
jaar 1824 (5) dossier 40
Deinse van A. te Middelburg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.
jaar 1824 (5) dossier 40
Deinse van A. te Middelburg, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
Deinse van A. te Middelburg, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
Deinse van A. te Middelburg, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
Deinse van A. te Ostende Secundi van het van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg enz. en Predikant wordt vermeld
in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Deinse van A. te Ostende 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)
Deinse van A. te Ostende, 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
Deinse van A. te Ostende, 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)
Deinse van A. voor Zeeland, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het
bestuur der Hervormde Kerk in de functie van President van genoemde provincie enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Deinse van J. J. (Mr.) te Goes 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)
Deinse van J. J. Ouderling te Goes tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt van
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der
door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6833

38-D deel 2
Blz. 14
06-02-1824

6709

36 deel 2 blz.
14
16-01-1822

8179

366-20
08-04-1839

6632

1316 lijst
2_L.
22-10-1814

6277

30-6
09-01-1817

5996

132
15-02-1815
1316 lijst 4-R
22-10-1814

6632

6639

418
01-05-1815

8342

37/1-23
12-01-1841

6242

90
04-02-1814

3594

Map 88-F
1876-1878

9191

1547
21-12-1920
465
13-04-1920
30-14
09-01-1817

9190
6277

9180
9186
9182
6632

9182
3594

6632

6628

330-5
17-02-1915
362+519
28-03-1918
734
27-04-1916
1316 lijst 4-R
22-10-1814

285/5
07-02-1916
Map 88-F
1876-1878

Deinse van J. J. te Hulst, 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
Deinse van J. J. te Hulst, 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)
Deinstra (Dijkstra volgens Tresoar) Antje Pieters ---- Faber Tjitze Eeltjes * 26-10-1820 te Akkrum z.v. Wijberen Eeltjes en
Deinstra (Dijkstra volgens Tresoar) Antje Pieters, Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Utingeradeel
en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen enz. jaar 1839 (8) (17)
Deinum Andries C. 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)
Deinum Andries 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)
Deinum Andries T. huisman in het Heidenschap gem. Workum , hij wordt gesommeerd door de belastingen voor een bedrag van
Fl. 9-10-8 enz. met een specificatie van de onkosten jaar 1815 (4)
Deinum Andries T. 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)
Deinum Andris C.---- Keuchenius J. A. Boekhouder der Doopsgezinde Gemeente ondertekend een brief aan zijne Majesteit de
Koning namens de Heeren Burgemeester en en Kerkenraad in de Stad Workum betreffende het agterstallig Tractement der heeren
Predikanten tevens behorende bij dit dossier een brief ondertekend door de leden van de Kerkenraad bestaande uit de Ingezetenen
der Hervormde Gemeente van Workum en wel Andringa van S. (Sibe), Meiners Meinardus, Brouwer Alle S., Annema F. A.,
Brunger R., Hermanides R., Mossel Bastiaan F., Deinum Andris C., Visser L., Deinum R. T., Sluiterman A. H. en Stoffels S.
tevens wordt in een door Britzel F. Ondertekende brief aan Schout van de Geeente Makkum vermeld de Leraar Vries de Bijtze en
de voormalige Leeraar Bij van der F. verder Britzel Frans Doopsgezind Leeraar te Makkum jaar 1815 (16)
Deinum Durk Meinderts te Folsgare, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de
overtreding enz Jaring Deinum te Sneek Hessel Rintjes Boschma te Folsgare ten huize van Hessel Rintjes Boschma jaar 1841 (3)
dossier (23)
Deinum F. G. 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)
Deinum F. J. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle
Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen
en vee, enz. jaar 1877 (5)
Deinum F. Neemt ontslag als Veldwachter te Hemelum, Oldephaert jaar 1920 (1)
Deinum Frans een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt ontslag als Veldwachter te Koudum jaar 1920 (3)
Deinum Frans F. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der
Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is
ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Deinum Frans Met signalement Veldwachter te Almenum jaar 1915 (3)
Deinum Frans Minnertsga Veldwachter te Barradeel jaar 1917 (8)
Deinum Frans te Wijnaldum, 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)
Deinum Frans Tjebbes 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)
Deinum Frans Wijnaldum Veldwachter Met Signalement jaar 1916

Deinum G. J. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle
Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen
en vee, enz. jaar 1877 (5)
1316 lijst 3-L. Deinum Gerben Tjebbes te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
22-10-1814
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)
825 blz. 4>
Deinum Gerben vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene
23-05-1814
commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie
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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)
294/22
Deinum Gerrit Hendriks, Kastenmaker te Workum ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp sollicitatie als
Postdistribiteur te Workum (3) jaar 1841
605
Deinum Gerrit, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
05-04-1916
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
400
Deinum Gerrit, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
02-04-1917
Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
1787-A
Deinum Gerrit, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
05-12-1918
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
642
Deinum Gerrit, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
07-04-1915
gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Deel I
Deinum Hayo, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
Blz. 29
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
00-00-1867
1867 (2)
Deel I
Deinum Hayo, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
Blz. 34
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
00-00-1868
1868 (2)
Deel I
Deinum Hayo, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
Blz. 37
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
00-00-1869
1869 (2)
30-12
Deinum Hendr’k moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der
09-01-1817
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)
1316 lijst 3-R. Deinum Hendrik Jarigs te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
22-10-1814
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)
1731
Deinum Hiltje vrouw van Koldijk M. , Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
05-12-1916
provinciale griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar
1916 (4)
224
Deinum J. F. & Comp. Wonende te Workum wegens geleverd hout hetwelk de requestrant aldaar buiten onze ( de gemeente
06-03-1818
Sloten) voorkennis tot reparatie van de Rogmolen heeft gecrediteerd enz. enz. de gemeente Sloten stelt dan ook voor om twee
deskundige Molenmakers wel Molen van der Herre Sjoerds en Jong de Willem Roelofs te benoemen maar dat heeft hij geweigerd,
maar de gemeente heeft Riemersma Pieter Jelles , Meester Molenmaker de gehele reparatie van hem aan de molen over de jaren
1812, 1813, 1814 en 1815 enz. jaar 1818 (4)
18-A blz. 25
Deinum J. G. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
21-01-1824
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)
729/5, 290
Deinum J. P. te IJsbrechtum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladz. 24-v
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
411-3
Deinum Jan P.---- Dekland Dirk W. van beroep Schoenmaker te Gauw, het betreft een aan hem geven bekeuring het is een dossier
27-04-1841
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)
891
Deinum Jarig F. Hij schrijft een brief en ondertekend deze op 15 October 1816 in de Stad Workum een verzoek aan de
15-10-1816
Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz. een lijst met
hun namen jaar 1816 (4)
630-22
Deinum Jarig F. komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief
17-04-1815
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)
30-11
Deinum Jarig F. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der
09-01-1817
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)
1316 lijst 3-R. Deinum Jarig Tjebbes te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
22-10-1814
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)
37/1-23
Deinum Jaring te Sneek, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz
12-01-1841
Hessel Rintjes Boschma te Folsgare ten huize van Hessel Rintjes Boschma jaar 1841 (3) dossier (23)
41
Deinum Kl., Beeedigde Nachtwacht te Workum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
21-10-1882
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
159-a-b-c
Deinum P. T.---- Brunger P., Sluijterman A. F. , Schoonhoven W. A. en Bergh v.d. H. Ouderlingen en de Diaconen Visser L.,
11-02-1815
Passing Harm, Goedhart S. J. en Deinum P. T. der Hervormde Kerk van de Stad Workum ondertekenen een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Meiners Meinardus Predikant alhier verder genoemd Andringa van S. enz. jaar 1815 (10)
30-8
Deinum Pieter T. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der
09-01-1817
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)
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Deinum Pieter T. 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)
Deinum Pieter Tjebbes hij ondertekend als Lid der Kerkeraad een document (in Copie) betreffende de achterstallige tractementen
van de predikanten in de Stad Workum enz. jaar 1814 (4)
Deinum R. T.---- Keuchenius J. A. Boekhouder der Doopsgezinde Gemeente ondertekend een brief aan zijne Majesteit de Koning
namens de Heeren Burgemeester en en Kerkenraad in de Stad Workum betreffende het agterstallig Tractement der heeren
Predikanten tevens behorende bij dit dossier een brief ondertekend door de leden van de Kerkenraad bestaande uit de Ingezetenen
der Hervormde Gemeente van Workum en wel Andringa van S. (Sibe), Meiners Meinardus, Brouwer Alle S., Annema F. A.,
Brunger R., Hermanides R., Mossel Bastiaan F., Deinum Andris C., Visser L., Deinum R. T., Sluiterman A. H. en Stoffels S.
tevens wordt in een door Britzel F. Ondertekende brief aan Schout van de Geeente Makkum vermeld de Leraar Vries de Bijtze en
de voormalige Leeraar Bij van der F. verder Britzel Frans Doopsgezind Leeraar te Makkum jaar 1815 (16)
Deinum S. D.---- 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, 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)
Deinum Sjoerd T. 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) (6)
Deinum Sjoerd Tjibbes 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)
Deinum T. P. te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en
Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Deinum T. te Bolsward wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Stedelijke belastingen van de Stad Bolsward in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)
Deinum T. 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)
Deinum Tjebbe Freerks, 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)
Deinum Tjerk Freerks te Elahuizen staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde
Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M.
Jaar 1815 (4)
Deinum Tjibbe J. 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)
Deinum Ulbe Tjebbes wonende te Workum het betreft en anderen hun reclamatien der eigenaren van Visscherijen welke
vermenen bij de verpachting door het Fransche Gouvernement te zijn verkort enz. jaar 1814 (2)
Deinum van Grietje Sipkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of
kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Deinum van Sipke Klases, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of
kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Deinum van Sjouke * 1794, wonende te Heerenveen, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig
voor den dienst hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3)
Deinums T. de weduwe te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig
een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor
een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Deinze van A. predikant te Zaandijk hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit enz. hebben goedgevonden
en verstaan hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Zandt van der ….? Die van zijn benoeming is ontslagen enz. jaar 1816 (4)
Deitz M. E. te Middelburg wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz.
jaar 1815 (4)
Dejoie A. Kapitein van Bordeaux naar Rotterdam met het schip de Saint Aignan 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)
Dek Johannes, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Dekama---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te
kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien in Vriesland zoals blijkt uit de
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verklaringen (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard
Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man
Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van
Gaasterland en mede Capitein is geweest van s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de vijftiende en zestiende eeuw enz. en
biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren van Wisch van Tietema huisvrouw van
Galema Otte (Ige zoon) die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan
Hettema behoorde verder genoemd en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,
Solckema en Aijtes enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp
Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543, verder worden
genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit
document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. ,
Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J. in een ander document komen voor: Albarda J.
Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans, zijn moeder is Gerbens Jantje samen met de
navolgende getuigen; Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier oud 80 jaren, Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus
oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward
welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend
Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698 met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en de Overgrootvader
en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema
Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)
Dekanten Pierre 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.enz. jaar 1817 (5)
Dekema ….?---- Hogeveen Jacob Klases van beroep Veenbaas wonende te Nijehorne in qualiteit als administrator der
Compagnons Dekema, Cuik en Veenen Vooits enz. onderwerp; wegens aan de evengenoemde Compagnons verschuldigde
grondpagt van een huizinge staande en gelegen in ’t Meer gequoteerd met No. 54 Gemeente Heerenveen enz. jaar 1814 (3)
Dekema Paulus Gerrit Den Haag Solliciteerd naar de functie van Veldwachter teKollumerland en Nieuwkruisland jaar 1918 (1)
Deken de en Bakker Schier-Groningen Schip de Thea-Lotte, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913
Deken de en Bakker Schiermonnikoog Schip deSchiermonnikoog I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916
Deken Gerrit staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en
aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Haarlem de heer Schmidt J.
H. Jaar 1817 (3)
Dekens J. H. , Eerste Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de
Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen
overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Deketh A. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad
Leeuwarden met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5)
Deketh Albartus staat vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Vriesland met
functie en tractementen enz. jaar 1839 (6)
Deketh Albertus * 04-1796 Harlingen, komt voor in een document Tableau (9 kolommen) met veel informatie, behelzende
voordracht van personen , ter vervulling van de post Ontvanger der registratie en domeinen te Lemmer, i.p.v. Wijndels David
Georg jaar 1822 (3)
Deketh Albertus Hij staat vermeld in een document van voordracht voor de benoeming van rechtelijke ambtenaren met 6
kolommen informatie tot President van de Rechtbank i.p.v. Noodt Walrave Willem van Zuidscharwoude tot Vrederechter in het
Kanton Franeker is benoemd, jaar 1825 (4)
Deketh de erven---- Riemersma Joh’s als gebruiker der plaats van deketh de erven staat vermeld op een lijst van de Gemeente
Tzum, met namen van Inwoners van Tzum die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie
en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 1813 (12)
Deketh F. H. ontvanger de dir. Belastingen te Wommels een verzoek en toestemming om zijn post voor 14 dagen te mogen
verlaten mits , Wakkersma Jan Alberts Schoolonderwijzer te Wommels zijn post waarneemt jaar 1824 (2)
Deketh Frederik Controle Leeuwarden Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde
gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)
Deketh Frederik te Wommels , 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)
Deketh Frederik, 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)
Deketh Ger Jan vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren
met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden
dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)
Deketh J. (Wijlen) zijn kinderen , komt voor in een document bereffende het voormalige District Weststellingwerf: gebruiken Een
huis en schuur Samt Hovinge te Wolvega wat eigendom is van het district Weststelingwerf enz.
Deketh P. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de
Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz.
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
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Deketh P. wonende in wijk F. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden
benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz.
jaar 1841 (8)
Deketh P. 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)
Deketh Petrus te Harlingen, 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)
Deketh Petrus, 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)
Dekin A. te Brussel, 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)
Deking (Weking??) Dura J. C. ---------- Prins L. P. te Hilversum (Oud Inspecteur van het gevangeniswezen) een handgeschreven
brief met zijn handtekening, Onderwerp het onbruikbaar geworden van de uitweg van een hem toebehorend stuk hooiland ter
Wolvega naar de rijksweg Leeuwarden Overijsselsche grens door de verbetering van den oprit in dien weg liggende brug
genaamd Blessebrug, en dat de wegens hem begane rechtskrenking alsnog wordt goedgemaakt door enz. enz. enz. komen in voor
Haan de Jan Tobias 56 jaar geb. te Leeuwarden ontslagen Notaris, omdat hij geld van zijn clienten Woudsma Feike, Koopman te
Wolvega, Ensing Joseph Christiaan Boer te Peperga , Deking Dura J. C. te Dordrecht, Pallandt van Baron S. J. heeft verduisterd,
verder komt er in voor Woudstra H. Th te Wolvega enz. , jaar 1917 (3)
Dekken (r?)van Roelof te Terherne-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw
Kruisland jaar 1917 (2)
Dekken S. ----- Heelwijk Veening; onderwerp verzoek tot autorisatie tot het doen van een reize; naar Siebrens Aukje huisvrouw
van Dekken S. te Ureterp wegens een proces verbaal tegen haar wegwns belediging,en With de Jacob Jans, Veenwerker te
Luinjeberd wegens een proces verbaal tegen hem betreffende personele belasting wegens zijn vrouwelijke dienstbode enz. jaar
1841 (1)
Dekken v. H. te Surhuisterveen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Dekken v.d. J. G. te Surhuisterveen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Dekken van Aukje huisvrouw van Postma Klaas Harms Verlofhouder te Roodeschuur zij is verbaliseerd wegens de drankwet
(klandestine verkoop enz. enz.) overtreding door Mulder Johannes Veldwachter te Twijzel die zij beledigd en heeft enz. enz.
getekend door de Chef veldwachter Schepel, en een door hem (Mulder Johannes ) geschreven brief door hem ondertekend, en
een door haar (Dekken van Aukje) geschreven brief door haar ondertekend, enz. jaar 1920 (6)
Dekken van J. G. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Dekken van J. G. te Surhuisterveen Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de
uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)
Dekken van Jelle Gerkes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Surhuizum die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5
Dekken van Roelof P. Terhorne Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland jaar 1918 (1)
Dekken van Roelof te Terhorne, 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)
Dekken van Roelof Terhorne Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland (1)
Dekker Joost , 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)
Dekker ….? hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of diensen over
het jaar 1813 en 1815 dit stuk is ondertekend door Tanja R. L., Jong de K. G., Buzinga B. R., Fopma D. J., Meulen van der S. R.,
Kuperus F. P. Jaar 1816 (7)
Dekker ….? hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of diensen over
het jaar 1813 en 1815 dit stuk is ondertekend door Tanja R. L., Jong de K. G., Buzinga B. R., Fopma D. J., Meulen van der S. R.,
Kuperus F. P. Jaar 1816 (7)
Dekker ….? ---- Klaver A. F. (Alle Franzen) President Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Dekker ….? Kapitein die met de overneeming dier Canonnen is belast
geweest enz. jaar 1816 (1)
Dekker A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de
Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz.
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
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Dekker A. J. te Makkinga, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3)
Dekker Adriaan 2e controleur goud en zilver werken te Rotterdam, aangesteld controleur goud en zilver werken te Leeuwarden
i.p.v. Deel J. P. M. jaar 1817 (1)
Dekker Arp Hendriks staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met
vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door
gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is
daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de
Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert
Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en
1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout) de ouderlingen Otten
Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J. enz. jaar
1814 (9)
Dekker Arp, wonende te Onna (Overijssel) Solliciteerd naar de baan van Onderwijzer van de school te Gersloot (3) jaar 1817
Dekker Ate Jans heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten) van de gemeente Balk en
wordt vermeld op een Staat van posten welken aan den Heer Gouveneur in de Povintie Vriesland worden geproponeerd om uit de
post van onvoorziene uitgaven van de staat der begrooting over 1814 van de Gemeente Balk te worden voldaan enz. jaar 1815 (4)
Dekker Ate Jans 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)
Dekker Atte Jans Instructeur bij de Landstorm , zijn rekening wordt betaald en hij wordt vermeld op een Staat van Patentien tot
betalingen enz. met de verme3lding van de geleverde waar/diensten enz. jaar 1815 (4)
Dekker Baarte Everts staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het
Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)
Dekker Cornelis J. 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)
Dekker Douwe Pieters, 145 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)
Dekker E. J. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan Z.M. de
Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 jaren geheel
opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de zelve spoedig zal
neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)
Dekker E. J. te Makkinga 48 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)
Dekker E. J. te Makkinga staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A. B. (Albert
Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Dekker E. J. te Makkinga staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A. B. (Albert
Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Dekker E. J. te Makkinga wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Dekker E. J. te Makkinga wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Dekker E. J. zijn benoeming tot ontvanger der directe belastingen te Blesdijke in een door hem ondertekende brief dat hij voor deze
post heeft bedankt jaar 1824 (6)
Dekker E. J.----Poppe Jan, zijn benoeming van ontvanger der belastingen te Blesdijke in plaats van de heer Dekker E. J. jaar 1824
(6)
Dekker E. te Makkinga staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Dekker E. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Dekker Eevert Hendriks staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met
vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door
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gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is
daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de
Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert
Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en
1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout) de ouderlingen Otten
Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J. enz. jaar
1814 (9)
Dekker Elisabeth 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)
Dekker Elisabeth, 246 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)
Dekker Elizabet, 35 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)
Dekker Engbert Johannes ---- Mulder Jan Jans , Koornmolenaar en mede Bakker te Appelscha omdat zijn bergplaats vies is
bevonden en en een tweede zak nog warm was enz. enz. door de commiesen Dekker Engbert Johannes en Winters Hans Ybes en
Duursma Egbert Piers jaar 1825 (4)
Dekker Engbert Johannes Hij wordt voorgedragen voor de post van Ontvanger der Belastingen te Blesdijke i.p.v. de verplaatste
Tuinman Jeen Frisgers enz. jaar 1823 (3)
Dekker Engbert Johannes----- Smit Johannes Schoolonderwijzer te Blesdijke, Poppe Jan werkzaam bij het grieternij bestuur,
Braaksma Meinardus Hendrikus., Bouwmeester Hendrik onderwerp voordracht van de functie van Ambtenaar i.p.v. Dekker
Engbert Johannes met verklaringen van hun kunnen en gedrag jaar 1824 (7)
Dekker Fokke B., 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)
Dekker Foppe Jacobs, 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)
Dekker Foppe Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar
1836 (5)
Dekker G. Hij wordt opgegeven door de Rijksontvanger te Makkum Boer de Jacob M. als Deurwaarder bij de Belastingen omdat
hij iemand is die voor dit werk zeer goed geschikt en bekwaam is enz. jaar 1841 (4)
Dekker 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)
Dekker Geesjen weduwe van Beumer Willem vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en
Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten
van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te
Vollenhoven de heer Sloet tot Westerholt ….? enz. jaar 1817 (3)
Dekker Gerardus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Dekker Gijsbert hij krijgt toestemming om weg te brengen en weder op te halen van beschrijvingsbiljetten enz. enz. jaar 1825 (3)
Dekker Gijsbert R. deurwaarder der belastingen te Makkum, een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij een
proces verbaal tegen Kingma Marten in strijd net diverse artikelen vind enz. enz. jaar 1841 (3)
Dekker H. te Appelscha, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3)
Dekker H. 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)
Dekker Harmen 314 Vollenhoven 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)
Dekker Hendrik Eeverts staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met
vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door
gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is
daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de
Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert
Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en
1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout) de ouderlingen Otten
Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J. enz. jaar
1814 (9)
Dekker Hielke H., Leidekker en Loodgieter te Bolsward Handgeschreven brief met handtekening, een opgave van reparatie aan de
Kerk van Wolsum, Jaar 1814
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Dekker J. F. te Hagestein Predikant. Gezien zijn request om voldoening van zijn achterstallig tracement enz. enz. Frankrijk;
Onderwerp de Franschen achterstand eener som van 250.000 franks uitmakende de door Frankrijk onbetaald gebleven
achterstallige leeraarstractementen enz. enz. in den voormalige Hollandsche departement enz. jaar 1822 (3)
Dekker J. F. te Sint Anna Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A.
M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Dekker J. K. Vleeshouwer te Marssum een procesverbaal van Bekeuring opgemaakt tegen hem ten zake zijn bedrijf als
Inlandsche Kramer uitoefende in een overdekte stal terwijl hij is gepatenteerd voor een onoverdekte stal enz. enz. hij sluit een
transactie af om vervolging te voorkomen. jaar 1825 (3)
Dekker J. K. te Marssum en een handgeschreven brief met handtekening van Terpstra Auke Broers mr. Grofsmid te Marssum
een procesverbaal van waardering en berekening der schadeloosstelling voor de onteigening ten behoeve van de weg Leeuwarden
Harlingen , de opzichter deze weg is Jaarsma H. J.. enz. jaar 1841 (2)
Dekker J.A. 7 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)
Dekker Jacob Jans, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij zij enz.
door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde kinderen verpligt te
zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10)
Dekker Jacob Jans, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon.
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan
wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)
Dekker Jacob Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)
Dekker Jacob Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Dekker Jacob Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar
1836 (5)
Dekker Jacob te Het Bildt, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus
1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der
Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)
Dekker Jan C. 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)
Dekker Jan C., 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)
Dekker Jan Cornelis Schoolonderwijzer te Hallem---- Rienks Symon hij schrijft en ondertekend een brief aan de gouveneur van
Vriesland dat op zijn eigendom beslag is gelegd door de deurwaarder Muntingh Herm. En dat zijn zoon Rienks Rienk Symons
deze schuld heeft aan de gemeente maar dat alles zijn eigendom is en dat . enz. enz., Ook aanwezig het dwangbevel met
omschrijving van de goederen waarop beslag is gelegd.. waarop vermeld de getuigen: Dekker Jan Cornelis en Bijlsma Jentje E. die
dat ook tekenen, en aldaar sprekende met Rienks Klaaske Symons. Ook het antwoord van de Schout Porte Meindert Jans jaar
1814 (9)
Dekker Jan Cornelis Schoolonderwijzer te Hallum---- Rienks Symon hij schrijft en ondertekend een brief aan de gouveneur van
Vriesland dat op zijn eigendom beslag is gelegd door de deurwaarder Muntingh Herm. En dat zijn zoon Rienks Rienk Symons
deze schuld heeft aan de gemeente maar dat alles zijn eigendom is en dat . enz., Ook aanwezig het dwangbevel met omschrijving
van de goederen waarop beslag is gelegd.. waarop vermeld de getuigen: Dekker Jan Cornelis en Bijlsma Jentje E. die dat ook
tekenen, en aldaar sprekende met Rienks Klaaske Symons. Ook het antwoord van de Schout Porte Meindert Jans jaar 1814 (9)
Dekker Jan Corrnelis 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)
Dekker Jan Doudes ---- Meer van der wonende in de Oosterstraat te Leeuwarden in 1825 een handgeschreven brief aan Dijkman
Jan de weduwe en Dekker Jan Doudes Armvoogd tot Ameland en gaat over Hekker(n?) Anke Klazes, zij is meerdere jaren
gedetineerd geweest te Leeuwarden wordt ook genoemd Kouman Smeding P. enz. jaar 1825 (7)
Dekker Jan Douwes te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14
Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)
Dekker Jan Geb. Hilversum, laatst gewoond hebbende te Hilversum. 2e kanonnier Overleden te Weltevreden 1836, (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Dekker Jan Loepes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Dekker Jan Loepke, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar
1836 (5)
Dekker Jan Loepkes, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij zij enz.
door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde kinderen verpligt te
zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10)
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Dekker Jan Loepkes, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon.
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan
wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)
Dekker Jan Loepkes, 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)
Dekker Jan Sie….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)
Dekker Jan Siemons 482 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)
Dekker Jan Sijmons * Mindertsga (Minnertsga) 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)
Dekker 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 1915 (3)
Dekker Jan----Cancrinus Joh.’s Deurwaarder Executant heeft een Arrest gedaan ten huize van Jong de Minne Cornelis tot verkoop
van in beslag genomen goederen, in deze inbeslagname een mooi overzicht wat de Jong zoal in huis had als inventaris enz. met als
getuige Dekker Jan en Hoeksma Syte M. jaar 1823 ( 4)
Dekker Jentje Keimpes te Marssum staat vermeld in een document Waardering van onteigeningen ten dienste van den grooten weg
van Leeuwarden op Harlingen enz. jaar 1841 (4)
Dekker Jentje Kempes te Marssum, onderwerp: de hertaxatie van zijn woning betreffende de onteigening voor de weg van
Leeuwarden naar Harlingen naar aanleiding van de handgeschreven brief met handtekening, jaar 1841 (7)
Dekker Joh’s F. te Sint Anna Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Dekker Johan te Amersfoort, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Dekker Johanna Maria Margaretha, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Dekker Johannes Hendriks te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente
van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Dekker Klaas Franzes hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de ligting
1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op de
staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz. jaar
1840 (4)
Dekker Maria, 35 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)
Dekker Marijke staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van
hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)
Dekker Marijke, 245 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)
Dekker Mense Dingstee van J. q.q. de weduwe Paalman G. en q.q. Huisman Gerrit en q.q. Dekker Mense wordt vermeld op een
document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18
januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden
bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Vollenhove de Heer Sloet tot Westerholt ….? enz. jaar 1817 (3)
Dekker P. J. het betreft zijn ontslag uit de Maatschappij van Weldadigheid en dat hij bij terugkomst in Sneek in het werkhuis
arbeid zal kunnen vinden enz. jaar 1841 (2)
Dekker Pieter Hendriks wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der
Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en
aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de
Heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)
Dekker Pieter, 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
Dekker R. P. te Terhorne wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 (2)
Dekker Sjouke te Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente
Leeuwarden, zijn akte van aanstelling enz. jaar 1917 (1)
Dekker Sjouke Wolvega Voordracht en benoeming voor de functie van Veldwachter te Lemsterland jaar 1917 (3)
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Dekker T. 2 handgeschreven brieven met zijn handtekening waarin hij voor de post van Tolgaarder, maar hij hij wordt ongeschikt
bevonden in een antwoord enz. jaar 1841 (7)
Dekker Tjepke---- Buijsing R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Dekker Tjepke getrokken no. 21 voor de Militie op den 24e is weggelopen uit het Weeshuis
alhier enz. jaar 1817 (2)
Dekker Tjepke---- Lambert ….? Capitein Commanderende Officier van het 1e Bat. Inf. van de Linie no. 9 ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat Dekker Tjepke bij dit Bataillon niet bekend is.enz. jaar 1817 (1)
Dekker van Sikke, 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)
Dekker W. de weduwe te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of
bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen
met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Dekker Willem voor zijn minderjarige kinderen bij wijlen Hof van ‘t Antje wordt vermeld op een document van het Departement
van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de
hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de
Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de Heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)
Dekkers Arnold geb. Helmond oud 29 jaar is tot den Doodstraf met den strop veroordeeld maar, enz jaar 1840

Dekkers Gerrit Jan 329 is zijn volgnummer en Den Ham 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)
1644
Dekkers Johannes Cornelis, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie
06-11-1918
van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
874/1
Dekkers Pieter, onderwerp Onderstandsdomicilie hij is niet geboren te Scherpenisse en Houtenisse, hij is daar wel enz. enz. jaar
04-09-1841
1841 (2)
Deel 2
Dekkes T. Dokkum Kapitein op de Alpha komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen
29-10-1897
aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-091833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1897 (2)
22-03-1825
Dekkinga Anne Jans te Tietjerksteradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting
11/1-C
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur
enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
450-25
Dekkinga Metze Lijkles, Kurassier afdeeling Karassiers no. 9 * 03-02-1815 Leeuwarden, hij wordt vermeld op een Nominative
08-05-1841
Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de
Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van
Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar
1841 (4)
16
Dekkinga Rinske wonend een geboren te Leeuwarden van de Gereformeerde Godsdienst, een op 15 februari 1821 vervallen
09-04-1821
Ordonnantie tegen haar Vrugt de Albert Willems geboren en wonend te Harlingen van de zelfde godsdienst maar geen ledematen,
11-01-1822
Zandbergen Machiel geboren te Roordahuizum wonende te Dokkum zijnde ledemaat Stuiber Johannes geboren te Franeker
wonende te Leeuwarden zijnde Ledemaat van de Roomschen Godsdienst, Stavorinus Atje Jeles geboren te Bergum wonende te
Leeuwarden en Sijtsma Sytse Bouwes geboren en wonende te Holwerd de beide laatsten van de Gereformeerde Godsdienst,
Dekkinga Rinske en Stuiber Johannes zij zijn geen ledemaat uit hoofde van Zinneloosheid en slordig gedrag enz. enz. jaar 1821
(1)
284
Dekland---- Dikland? Dirk Willem, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
09-02-1916
van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
411-3
Dekland Dirk W. van beroep Schoenmaker te Gauw, het betreft een aan hem geven bekeuring het is een dossier waar ook een
27-04-1841
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)
619-5
Dekler Gerhard---- Meijeringh Ernst Flideries toen wonende te Ambt Ommen en Brauers Gerard ook bekend onder de naam als
19-06-1840
Dekler Gerhard toen te Middelburg wonende de brieven van Naturalisatie worden ingetrokken enz. jaar 1840 (2)
517-11, 46
Dekma L. te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
19-05-1840
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)
860-1-3+6
Deknatel Abraham Antonie hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e
31-10-1815
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)
958/2 211
Deknatel W. te Surhuizum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
Bladzijde 3>> verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
17-09-1839
vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
A-3
Deknatel Willem de erven, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 3
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
05-01-1848
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
A-3
Deknatel Willem de erven, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 7
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
05-01-1848
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
A-5
Deknatel Willem de erven, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 3
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
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gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
A-5
Deknatel Willem de erven, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 7
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
31-12-1852
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
A-6
Deknatel Willem, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 3
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
12-01-1858
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
A-6
Deknatel Willem, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 7
12- Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
01-1858
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
1090
Dekstera J. P. of G? , Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de
14-11-1814
Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland enz. enz. dat de Contribualen op de
Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op
18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van gebouwde en ongebouwde eigendommen maar 16 stuivers en dat daar
geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil
ruimen enz. jaar 1814 (4)
27
Delaet Jean A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une courtdélai, des
15-01-1817
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.enz. jaar 1817 (5)
01-02-1825
DelaSarraz---- Sjaarda J. D. van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Luitenant Kolonel van het 2e
9-10-C
Bataillon Veld artillerie Sarraz De la te Bergen is eerstgenoemde overgegaan naar het Bataillon Art. Nat. Militie No. 5 te Namen
jaar 1825 (1)
1
Delater J. N. Apotheker te Brugge, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband,
00-00-1823
Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen,
Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen, en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)
783
Delbos en Zonen de weduwe---- Nap H. H. Negotiant te Groningen geeft met eerbied te kennen dat hij enz. aan den ontvanger
21-08-1822
Wigchers ….?, Betreft de 6 vaten met Kaarsvet aangespoeld op Schiermonnikoog van het schip l’Ernest met Kapitein Morin Jean
door de weduwe Delbos en Zonen zijnde hun wettig eigendom ondertekend door Warmolts Mr. C. C. C. enz. jaar 1822 (1)
1016
Delbos en Zoon de weduwe er zijn nog 2 vaten talk gevonden van het schip van eerstgenoemde gestrand bij Schiermonnikoog en
30-10-1822
was geladen in het schip L’Ernest op weg van Petersburg naar Rouaan enz. het stuk is getekend door Dorhout B. q.q. enz. jaar 1822
(2)
716-3_1M
Delden v der Joh’s 15-05-1835opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document
22-07-1841
met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor
in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
34-A
Delden van Arend kind van vader niet genoemd en moeder Steenstra Dirkje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen
05-02-1835
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (5)
945-10
Delden van Arend, Schutter 1e Afd. mobieleVriesche schutterij * 06-11-1792 Sneek, hij wordt vermeld op een Nominative Staat
25-09-1838
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)
236
Delden van Gabe; zijn weduwe Janneke Nagel , onderwerp: Armenvoogden intrekken “ uitkering” omdat zij volgens berichten
00-00-1819
langer dan een jaar samenwoond met Johannes C. Posthumus. Jaar 1819 (2)
1114
Delden van Gerrit staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor
6e blz. van
de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze
kolommen
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
15-09-1814
1114
Delden van Joh. staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de
8e blz. van
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze
kolommen
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
15-09-1814
34-A
Delden van Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
05-02-1835
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (5)
716-3_1M
Delden van Trijntje 15-05-1835 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document
22-07-1841
met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor
in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
34-A
Delden van Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
05-02-1835
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (5)
756
Delfsma Tjeerd, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
03-05-1916
Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
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Delfstra Hielke Aukes hij is één der ondertekenaars van de verklaring dat Koopm….Jan Alberts (zijkant document beschadigd bij
achternaam) woonachtig te Munnikeburen vallende in de loting met nr. 48 thans niet in staat is om de reise te kunnen doen en dat
hij veel sukkelende is enz. jaar 1814 (1)
Delfstra Pieter Pieters, 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)
Delfstrahuizen, ---- Overstroming, Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben gehad
door de onbegrijpelijke spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van de Lemmer heeft in
verscheidene streken zoals Spanga, , Scherpenzeel, Munnekeburen, Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde,
Delfstrahuizen, Rohel, Schoteruiterdijken, Sint Johannesga, Rotsterhaule Gaast de, Rottum daar vluchten schier ondoenlijk was
zijn menschen en dieren een prooi der vloeden geworden verder een uitgebreide beschrijving enz. jaar 1825 (5)
Delfstrahuizen, ---- Overstroming; de ramp van de 4e op de 5e februari waarin genoemd worden de plaatsen met schade enz.
Rottum, St. Johannesga, Delfstrahuizen, Wolvega, Heerenveen, Nijholtwoude, Rotsterhaule, Rohel, Oosterzee, Echten, Eesterga,
Kuinre, Blankenham, Oldemarkt jaar 1825 (12)
Delfstrahuizen, Lijst met namen van Landlieden in Delfstrahuizen, en Knijpe de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals hoeveel
aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, jaar 1819 enz. enz. ( Jaar 1816 3)
Delft van Johannes Philippus * 19-06-1820 Rotterdam, Marinier bij het Korps Mariniers, Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de
Krijgsraad en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoalsGent lengte,
kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)
Delfzijl 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)
Delfzijl----- Groningen, Aanbesteding met bestek en conditieen waarnaar zal worden aanbesteed, van de Zeeweringen van de
Provincie Groningen, ten Zuidoosten van Delfzijl. Het Reitdiep en te Zoltkamp (Zoutkamp) jaar 1824 (56)
Delfzijl, Beekkerk Haye Commandant van het Legioen Nationale Garde van Vriesland deelt in een door hem getekend document
mede dat op 22 mei 1814 in de Waterpoort van de Fortresse Delfzijl zijn ingemarcheerd een compagnie Nationale Gardes van het
9e Bataillon van Ligne van Holland en dat op de 19e des s’ avonds éénhonderd en één salvo’s uit het geschut van de Wallen van
Delfzijl zijn gevallen waarvan tengevolge de witte vlag wet gehesen en de gewezen Napoleons Tricolore enz. enz. jaar 1814 (3)
Delfzijl, een document betreffende de bezettingen van Delfzijl en Coevorden door den Franschen enz. jaar 1814 (2)

Delfzijl; Beekkerk Haye Commandant van het Legioen Nationale Gardes in Vriesland deelt aan de gouverneur mede in een door
hem getekend document dat de Franschen Bezetting uit Delfzijl vertrokken is naar Veendam en vervolgens hunne mars zullen
nemen door het Landschap van Drente en Gelderland naar Antwerpen en heb met 4000 man heden 12.00 uren de vesting in bezit
genomen enz. verder een heel verhaal hoe de verovering is gegaan met scherpschutters enz. jaar 1814 (2)
191-20
Delgrosso A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
06-03-1814
(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)
255-B
Dellen Petrus 456 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
01-06-1817
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)
958/2 211
Dellen van E. L. de weduwe te Nieuwkruisland, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
Bladzijde 1>> reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals
17-09-1839
achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
1215-5v
Dellen van Edsge Lubberts wonende Nieuw Kruisland hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Burum enz.
29-11-1823
enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
583- 25
Dellen van Edsge Lubberts, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
05-06-1817
Opgezetenen van het Dorp Nieuw Kruisland tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie
guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
194-6
Dellen van Eedsge Lubberts een Boerderij te Nieuw Kruisland met (20 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat
20-02-1817
op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot
den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.
jaar 1817 (3) dossier (6)
1315-22
Dellen van Klaas Pieters , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 12-11-1814 Eelde, hij wordt vermeld op een
09-10-1839
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)
652/23
Dellen van Tjitske R---- Dijkstra F. E., Onderwijzer , den zijn vrouw Dellen van Tjitske R., Onderwerp: ; een beknopt verhaal der
beleediging gepleegd door Dirk Andries de Weert aan den Onderwijzer en diens huisvrouw. Enkele passages vermld ik hier; hij
begint op ontzettende wijze egen de onderwijzer uit te braken “ die beroerde bliksem, die dweeper” heeft mijn jongen geknepen
en ik wil niet en ik wil mijn jongen niet van die beroerde bliksem geknepen hebben enz, ik zal die beroerde bliksem opzitten leeren
enz. enz. en de onderwijzersvrouw pas 20 dagen geleden bevalen spreekt, als gij niets aders te vertellen ebt Dirk dan verzoek ik U
vriendelijk dat gij er uit gaat. Want zo krijgt gij de meester niet te spreken, maar Dirk begon des te heviger te worden enz. enz.
verder als bijlagen erbij; een getekende handgeschreven brief van de Predikant Roorda J. (Jan), wonende te Nes op Ameland , een
getekende handgeschreven brief van de baker Johannes Dirkje weduwe van Ral Douwe, wonende te Nes op Ameland een
getekende handgeschreven brief van de Genees, Heel en Vroedkundige op Ameland Reichard J. H. verder een brief met de
handtekeningen van 30 ouders van kinderen die bij de onderwijzer op school gaan met de verklaring dat zij de onderwijzer
steunen omdat hij met zachtheid en vaderlijke liefde onderwijst en bestuurd, verder een brief met de getuigen die alles gezien en
gehoord hebben en hebben deze brief ondertekend Vries de Bote, Mosterman Arend L., Mosterman Tietje Arends, verder een
brief met getuigen en hun handtekening Mosterman Tietje Arends en Meij van der Trijntje Leenderts jaar 1841 (10)
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Delling Wilhelm Fredriks, 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)
Dellingbuur Albert Klasen te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van
een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van
inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
Dellingbuur Albert Klasen, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan
Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de
Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
Dellingbuur Klaas S. 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)
Dellingbuur Klaas Sakes te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig
guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte
achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van
Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
Dellolenaer Jean A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une courtdélai, des
extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la
guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement
qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires morts étant prisonniers de guerre à l’ étranger, don til peut quand
on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus
authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas,
aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;
A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels
van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres van de aanvragers? En aan de
heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de
dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn
op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten
die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie
in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn
van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen
enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)
Delpaire A. G. hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)
Delpostolo Nicolo van beroep Schipper op het schip St. Georges komende uit Smirna aan Den Helder is aangekomen enz. jaar
1814 (1)
Delprat ….? ---- Mounier P. predikant te Rotterdam i.p.v. de heer Delprat ….? wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij
de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van de commissie tot de zaken der Waalsche Kerk enz. jaar 1816 (11)
Delprat D. (De Ridder) Hofprediker en Predikant te ’s Gravenhage wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur in de commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken in
de functie van Secundi enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Delprat D. (De Ridder) Predikant te ‘s Gravenhage tot Lid van de Commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken als volgt:
Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de
onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij
de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Delprat D. te ‘s Gravenhage Predikant , wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van gecommitteerde voor de huishoudelijke zaken der Waalsche
Kerken in Nederland enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Delprat D. te ‘s Gravenhage, 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)
Delprat D. te ’s Gravenhage , 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
Delprat D. te ’s Gravenhage wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
Kerk (Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling,
Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Delprat D. te te ‘s Gravenhage, 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
Delprat G. H. M. is beroepen tot Predikant der Waalsche gemeente te Leeuwarden wordt vermeld in een document ondertekend
door de Commissaris Generaal van Binnenlandsche zaken Stralen van Hendrik enz. jaar 1814 (2)
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Delprat G. H. M. te Leeuwarden, 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
Delprat G. H. M. te Leeuwarden, 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
Delprat Guillaume Henri Marie, 529 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)
Delsen van Ambr. 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)
Delsen van Lourens hij bevind zig in de Colonien Maatschappij van Weldadigheid maar staat in het Lotingsregister van de
Gemeente Utrecht enz. jaar 1841 (3)
Delstra P. Pieter hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Schout van de Gemeente Balk
ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich,
Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook
vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat
het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig
verzettende enz. jaar 1815 (15)
Delstra Pieter Pieters 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)
Delstra S. P. te Lemmer 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)
Delzenne Frans Adriaan Geb. Middelburg, laatst gewoond hebbende te Middelburg. Korporaal Overleden te Koempoelang 1836,
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Deman Andries C. hij ondertekend als Lid der Kerkeraad een document (in Copie) betreffende de achterstallige tractementen van
de predikanten in de Stad Workum enz. jaar 1814 (4)
Deman Kolonel is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde hij wordt vermeld het navolgende document>>>
Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde
militairen enz. jaar 1815 (8)
Demen en Langel, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in
gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin dit vermeld is.
Jaar 1815 (12)
Demer D. B. 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)
Demes Hermanus Franciscus Gerardus hij is een der leden van de Kamer van Koophandel, een lijst met 11 kolommen met veel
info , o.a. Geboortepplaats en datum, huidig beroep, woonplaats, welke andere openbare betrekkingen hij meer bekleed enz. enz/
jaar 1920 (3)
Demes Hermanus Franciscus Gerardus, , met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Dokkum
en omliggende gemeenten jaar 1917 (5)
Demes Hermanus Franciscus Gerardus, Koopmanr---- Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dokkum en een lijst met zijn leden
waarop geboorte woonplaats beroep enz. : Rosingh Izebrand Petrus, Fortuin Dirk, Demes Hermanus Franciscus Gerardus,
Bergmans Jan Romkes, Dijkstra Pieter, Mudda Klaas T., Draisma Jan R., Heide van der Jouke, Prins Willem Anne, Bleeker Gabe
secretaris der kamer jaar 1918 (5)
Demetre 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.enz. jaar 1817 (5)
Demeurisse Conrad geb. 27-11-1797 Pitthem ,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)
Demmer Dirk Berends te Ypekolsga , 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)
Demmer A. D. in leven gehuwd met Hornstra R. A. te Molkwerum 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)
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Demmer A. D. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en de
Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren enz.
jaar 1815 (4)
Demmer Dirk Berends te IJpekolsga 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)
Demmer Dirk Berends te IJpekolsga 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)
Demmer Dirk Berends te IJpekolsga 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)
Demmer Durk B. ---- 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)
Demmer Durk B. , 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)
Demmeré de Johannes ---- Demmeré Joseph, Schoenmaker van beroep wonende in de Wolvesteeg te Leeuwarden en ook
vermeld in de handgeschreven brief zijn vader Demmeré Johannes beide tekenen als De Moree (More) . Onderwerp: zijn zoon
mist een oog en is niet geschikt voor de Militie tevens een verklaring van de Medicine Chirurgein Doctor Duastius J. W. enz. jaar
1814 (2)
Demmeré Joseph, Schoenmaker van beroep wonende in de Wolvesteeg te Leeuwarden en ook vermeld in de handgeschreven brief
zijn vader Demmeré Johannes beide tekenen als De Moree (More) . Onderwerp: zijn zoon mist een oog en is niet geschikt voor
de Militie tevens een verklaring van de Medicine Chirurgein Doctor Duastius J. W. enz. jaar 1814 (2)
Demmers B. D. het betreft een aantekening van een extract vonnis tegen hem enz. jaar 1840 (2)
Demming ….? maakt een Proces Verbaal op en wordt vermeld in een document genaamd Staat der openstaande artikelen op ’t
Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor Harlingen
Harlingen, Betaalde en Gedane posten met 8 kolommen informatie totaal 25 personen enz. jaar 1839 (3)
Demon Martiny * 15-09-1800 Maseijk, Dragonder ; 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)
Demonflin Antoine 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.enz. jaar 1817 (5)
Demonstratie---- 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)
Demonstratie----Franeker onderwerp een demonstratie naar het levensmiddelenbureau(voor grote rantsoenen voedsel) van 200 tot
300 personen die zig verzamelden voor het politiebureau en in optocht de Voorstraat introkken enz enz. jaar 1918 (7)
Demoro G. F. Kapitein op het Sardinisch gekoperd tweedeks Brikschip Archimede, vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en
Zeevaarttijdingen, Schip in Lading liggende met bestemming Triest enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

Den Bosch, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge
artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin dit vermeld is. Jaar
1815 (12)
516
Den Bosch----Zwiers Antoon hij is gevangen in het Tuchthuis van S’ Hertogenbosch samen met Dijk van Pieter te , Weits
30-05-1815
Christiaan, Jacobs Jan, Simons Paulus, jaar 1815 (20)
683/12
Den Haag----- Duijssen van Jan geboren te Leeuwarden, Schoenmaker te Den Haag in de Lombardijstraat een handgeschreven
13-07-1841
brief met zijn handtekening verzoekt hij om een passende post b.v. als bewaarder in de gevangenis enz. Jaar 1841 (1)
2219
Den Haag,----- Hoek van der TiedeDantumadeel gehuwd 4 kinderen wonende te Den Haag, Hij staat vermeld in de Staat van
23-12-1915
aanbeveling voor Veldwachter in de Gemeente, Met personalia ,jaar 1915 (3)
30-C
Denapel Jurjen, 330 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit
gehuwden D. 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
21-05-1824
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)
896
Denekamp A. J. te Zwolle wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de
08-11-1815
Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz.
jaar 1815 (4)
1316 lijst 3-R. Denie Gerrit te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de
22-10-1814
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
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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)
2 deel 1
Denier van der Gon J. J. Predikant te Naaldwijk tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid Holland als volgt: Gehoord de
Blz. 7
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
04-01-1819
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)
2 deel 2
Denier van der Gon J. J. te Naaldwijk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der
Blz. 8
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals
04-01-1819
Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
38-D deel 1
Denier van der Gon J. J. te Naaldwijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Blz. 6
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen
06-02-1824
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
38-D deel 2
Denier van der Gon J. J. te Naaldwijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Blz. 8
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen
06-02-1824
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
36 deel 2 blz. Denier van der Gon J. J. te Naaldwijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen,
8
een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
16-01-1822
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
583- 75
Denkema Jan Gerrits, Schoenmaker, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
05-06-1817
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)
A-3
Denkema Lubbe Harmens, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 1
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
05-01-1848
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
A-5
Denkema Lubbe Harmens, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 1
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
31-12-1852
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
A-3
Denkema Lubbert Harmens, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 6
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
05-01-1848
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
A-5
Denkema Lubbert Harmens, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 6
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
31-12-1852
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
565-1
Denmeijer Antonius Geb. Urkel, laatst gewoond hebbende te Urkel. Jager23-6-1836 Overleden te Weltevreden (Id) , wordt
08-06-1837
vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de landmagt in de overzeesche bezittingen,
Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)
265-8
Denmer Atte , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat
13-03-1815
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)
1220-2, 3
Dennekamp Berend Harms geboren 1796 , Bedelaar en wordt vanuit Rhoden opgezonden naar Ommerschans hetb betreft welke
30-11-1839
plaats zijn onderstand moet betalen, hij heeft sedert 7 jaren voor de opzending te Haulerwijk gewoont bij den arbeider Fokkema
….? aldaar enz. jaar 1839 (5)
30-C ongeDennenberg Antoon, 17 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente
huwden D.
Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9
21-05-1824
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)
146, 1, 6-7
Dennis G. Engeland Kapitein op de Thermutes, wordt vermeld in een document Staat van Strandingen, Aanspoelingen en
9-13
Bergingen welke gedurende de jare 1822 te Wonseradeel en Hemelumer Oldephaert - Noordwolde en Hindelopen hebben
14-02-1823
plaatsgehad met vermelding van de geborgen goederen, jaar 1823 (8)
256 + 306
Dennis George---- Holtzapffel & Nobel Cargadoors te Amsterdam geven in een door hen ondertekende brief met eerbied te kennen
14-03-1822
als voor de ontvangers van de lading geweest in het schip genaamd Thermutis gevoerd door de Kapitein Dennes Georg op reize
van Londen naar herwaarts geauthoriseerd tot de reclame van de goederen enz., ook een brief ondertekend door Ris & Valentijn
betreffende een manifest jaar 1822 (3)
871
Dennis George---- Nobel & Holtzapffel Cargadoors te Amsterdam schrijven en ondertekenen een brief dat Ris & Valentijn te
18-09-1822
Enkhuizen enz. met als onderwerp de geborgen goederen uit het Schip de Thermutis gevoerd geweest door de Kapitein Dennis
George , jaar 1822 (3)
1316 lijst 3-L. Denum Tjebbe J. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester
22-10-1814
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)
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Departement van Marine, bij inschrijving zal worden aanbesteed het maken van een ijzeren Lichtopstand op Wieringen en het
afbreken van de kleine houten lichtopstand, met Bestek en voorwaarden en een tekening van bedoeld object enz. enz. jaar 1883
(15)
Departement van Oorlog, Onderwerp: Orders, Kleding en Onderscheidingen zoals Exercitie voor den Landstorm, uitleg van het
commando, Zet af de Piek, Schoudert de Piek, Velt de Piek, enz. jaar 1814 (3)
Depoter Jean-Baptiste 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.enz. jaar 1817 (5)
Depotter Jn. Baptiste * 01-10-1791 Brussel wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken
met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun
incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juni 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag
zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang
en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)
Deppe ….? Kapitein hij ontvangt geld betreffende de voorgeschoten kosten gemaakt voor de Landmilitie wegens het enz. van
Heerenveen naar Kampen enz. jaar 1815 (3)
Deppe L.---- Jager de Sijbe (Sitses) Rommerts hij is in handen van Justitie geweest en eene onterende straffe wegens Diefstal enz.
tevens een ondertekende brief van de Kapitein Deppe L. dat voormelde een keetel heeft gestolen en vervolgens in het geheim
gegeseld en gebrandmerkt en voor 4 jaren in het tuchthuis, jaar 1814 (3)
Deppe L. Kapitein Commandeerende het Bat. Nat. Mil. no. 1 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)
Deppe van A. waarschijnlijk geboortig van Wieuwerd bij Sneek het betreft zijn Doodsextract enz. jaar 1816 (1)
Depret ….? ---- Camminga Wijtse Valerius van berep Advokaat wordt benoemd tot Griffier der Regtbank van Simple Policie in
de plaats van Depret ….? die ontslagen is enz. jaar 1814 (2)
Deprez Baptiste 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.enz. jaar 1817 (5)
Deprez Johannes Henricus---- Vierssen van M. President van de Regtbank Leeuwarden schrijft en ondertekend een brief waarin
vermeld dat Tiberghien Franciscus Josephus voorheen Procureur Imperial bij deze regtbank en Deprez Johannes Henricus Griffier
bij de regtbank van simple Politie alhier beide Brabanders uit Brussel en van hunne posten ontslagen enz jaar 1814 (3)
Deprez Pieter Jacobus 21-03-1802 Passchendaele; 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)
Deraad Frederic Antnie staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de
administratie der verenigde regten te Leeuwarden in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren
zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)
Dering Jacob 85 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)
Derks Berber x Schaaf van der Tjerk Hendriks, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente
Leeuwarderadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) (17)dossier
Derks Catharina---- Heep J. J. geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief dat hij woonachtig is te Ternaard
dat vorig jaar op de Buitengronden van den Engelsman is verongelukt een smakschip genaamde de Vrouwe Catharina gevoerd
door de eigenaar Meis Jan Jans te Groningen de geborgen goedern zijn openbaar verkocht waarvan hij namens de eigenaar enz.
verder een notariële akte van Notaris Keiser Gerhard Jacob met als getuige Derks Catharina Ehevrouw van Meis Jan Jans waarbij
Heep J.J. gevolmachtigd wordt de akte wordt ondertekend door Kartyna Derks, Bolmeijer J., Keiser G. J. en een moeilijk leesbare
handtekening Halt….van T. S. jaar 1819 (3)
Derks Gradus, Kanonnier 1ste bataillon veldartillerie * 23-08-1807 Groesbeek, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar
1841 (4)
Derks Hans, hij wordt vermeld op een document geheele en/of gedeeltelijke vereffening der achterstallige schulden als debiteur
van de Stad Harlingen wegens geleverde diensten en/of leveranties met vermelding van het bedrag en de gedane dienst of
leverantie enz. jaar 1814 (4) dossier (7)
Derks Harke betreft de betaling van de Huishuur, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1811
van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes enz. jaar 1814 (4)
Derks Hinderika---- 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 Roos de Douwe * 06-12-1704 zoon van zoon van
Roos de Sjoerd Hendriks en Augustus Jeltje arbeiders te Dragten zig voor de Militie van Smallingerland te Heerenveen op den 1e
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augustus en heeft de Schout Riezens L. J. van de Gemeente Leek in een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland vermeld dat binnen Leek is verschenen enen Derks Hinderika wonende op Zevenhuizen met welke Douwe Sjoerds de
Roos op den 15e December 1815 binnen dezer gemeente trouwbeloften hadde aangegaan maar dat zij niet getrouwd waren en zij
niet weet waar hij is enz. jaar 1817 (6)
Derks Johan Frans, Marinier korps mariniers * 08-05-1809 Brielle, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits
Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)
Derks Willem vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij
Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te
kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Vollenhoven de heer Sloet tot
Westerholt ….? enz. jaar 1817 (3)
Dermout I. J. Predikant te Den Haag , 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)
Dermout I. J. Buitengewoon Hofprediker en Predikant te ’s Gravenhage 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)
Dermout I. J. te ‘s Gravenhage, 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
Dermout I. J. te ‘s Gravenhage, 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)
Dermout I. J. te ‘s Gravenhage, 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)
Dermout I. J. te ’s Gravenhage wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
Kerk (Algemeen Christelijk Synode der Hervormde Kerk) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant,
Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Dermout I. J. te s’ Gravenhage lid van de commissie der Protestante Kerken in Neerlands Oost en West Indien, 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
Derni Pieter * 06-03-1795 Haarlem wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken met een
opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel
slecht gedrag, gedurende de maand november 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn
weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en
legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1818 (3)
Desenffans du Ponthois P. L. te Doornick Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817
(3) totale lijst (22)
Desjobert Charles, Chevalier de l’ordre Royal de la Legion d’Honneur Consul General de la Majeste Le Roi enz. De benoeming
van Rodenhuis Pieter als Consulair Agent van Frankrijk te Harlingen enz. jaar 1822 (6)
Desoumek Jean-Antoine 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.enz. jaar 1817 (5)
Dessarts J., ---- 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
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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)
Desselen? Van L. 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)
Detemeyer & Co. , 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)
Deth van …. ? te Gouda Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Ouderling wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Deth van ….? Ouderling te Gouda tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen
Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de
classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien,
welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Deth van ….? te Gouda Ouderling Classis van Gouda 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)
Deth Van ….? te Gouda Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit
is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Deth van ….? te Gouda 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)
Deth van G. te Amersfoort, 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
Deth van G. te Amersfoort, 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
Dethmers F. J. (Franciscus Johannes) Predikant hij is beroepen te Engelum enz. jaar 1822 (1)
Dethmers Franciscus Johannes, 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)
Dethmers Popco M. T. Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Sneek met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (4)
Detmers G. Kapitein is met zijn schip de Onderneming te Jersey op 29 april gearriveerd komende vanuit Stell. 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)
Detmers, Kolonel is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde hij wordt vermeld het navolgende document>>>
Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde
militairen enz. jaar 1815 (8)
Detrez Jean Joseph staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie
der verenigde regten te Dragten 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)
Detstra Jelle Andries 79 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling
Infanterie van de 2e Kompagnie, de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is
of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)
Detten M. te Echternach, 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)
Deuker Willem 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)
Deulen van Jan Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of
kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Deulen van Jurjen Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen
der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Deurholt Jan Lutkes * 08-11-1821 Oude Pekela zoon van Deurholt Lutke (staat ook vermeld Willem) en Veen van der Wubbina
Jans in een Nominative Staat met 10 kolommen informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig
van de Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben
maar niet zijn opgekomen enz. jaar 1840 (7) dossier (18)
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Deurholt Lutke (staat ook vermeld Willem) en Veen van der Wubbina Jans worden vermeld als ouders in een Nominative Staat
met 10 kolommen informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de
Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen enz. jaar
1840 (7) dossier (18)
Deurmat H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de
Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz.
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Deurmat Jan, 222 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)
Deurnat ….? ---- Speelman Wobma ….? Van beroep Advocaat ter Leeuwarden met als onferwerp het huisje op het
Zuiderhavenhoofd te Harlingen waar woont Deurnat ….? enz. jaar 1815 (3)
Deurnat Hendrik bewoner van het huisje aan het Zuider haven hoofd behorende van de Domeinen weigerachtig om
niettegenstaande de aanzegging van den heer Burgemeester te Harlingen te verlaten omdat hij volgens zijn zeggen nog een
huurcontract heeft van 2 tot 3 jaren enz. jaar 1815 (2)
Deurnat J.---- Boling ….?, van beroep Conducteur te Harlingen heeft de Ingenieur Chef Peereboom J. Bz. Bericht dat de persoon
van Deurnat J. bewoner van het huisje behorende van de Domeinen weigerachtig scheen om niettegenstaande de aanzegging van
den heer Burgemeester te Harlingen enz. jaar 1815 (2)
Deurne, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge
artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin dit vermeld is. Jaar
1815 (12)
Deursen Hendrik, 128 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)
Deursen Hendrik, 871 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)
Deursen 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)
Deursen van D. gehuwd met Tot Elisabeth, 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)
Deursen van Dirk, 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)
Deursen van M. voor gedane Medicinale Diensten, wordt vermeld op de Staat van Opgaven der schulden betrekkelijk de
Algemeene Voogdij van den Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende voogd Iete Jacobs Flapper welke ten bewijse dies
de rekeningen heeft overlegd en vertoond aan den Schout en Leden van den raad der gemeente van Witmarsum en zulks over de
jare 1811 enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding der
Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier
16
Deursen van R. A. Predikant te Nieuwendam tot Classificaal Gecommitteerde Secundus 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)
Deursen van R. A. te Nieuwendam 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)
Deursen van R. A. te Nieuwendam, 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
Deursen van R. A. te Nieuwendam, 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
Deursen van R. A. te Nieuwendam, 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)
Deursen van R. A. te Nieveen, 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)
Deursen Wilhelmus Geb. Haarlem, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur Overleden te Kedong Kebo 1837, komt
voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en
Mederlanders van geboorte (2) totale lijst overledenen (7)
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Deurwaarders , een gedrukt Extract uit het register der resolutien van de Minister van Staat enz. enz. heeft goedgevonden eb
verstaan dat de Noordelijke en Vlaamsche Provincien enz. jaar 1823 (5)
Deus ter A. , 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)
Deus ter Hendrik Handgeschreven brief van de Tappersche Hendrika de Haan weduwe van Hendrik ter Deus te Harlingen
Deuse Sjouke Jans 19 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)
Deuse Sjouke Jans 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)
Deutman Cornelis Gerrits wonende in zijn kofschip genaamd de Nooit Volmaakt te Lemmer, van beroep Schipper. Onderwerp:
een acte van vrijstelling van patent wordt ook vermeld hoe groot zijn schip is en wat hij vervoerd. Tevens een stuk waaronder zijn
handtekening, jaar 1825 (6)
Deutsch Hollandische Baugesellschaft---- Bakker A. Directeur van de Deutsch Hollandische Baugesellschaft verzoekt in een
handgeschreven en door hem ondertekende brief (2 maal) om met de Sleepboot “Deutsch Hollandische Baugesellschaft no. 9” de
Friesche wateren te mogen bevaren om naar Dordrecht te gaan voor het inbouwen van een nieuwe motor, tevens wordt vermeld
dat de vergunning wordt verleend aan de Kapitein Andel van Adrianus te Sliedrecht die ook een brief schrijft en ondertekend,
verder een handgeschreven brief van Kraaijeveld A. liggende met het schip“Deutsch Hollandische Baugesellschaft no. 10” voor de
sluis te Nieuwe Zijlen enz. als antwoord op zijn brief een telegram jaar 1904 (9)
Deutz van Assendelft A. A. , een document waar zijn naam onder staat betreffende de Nederlandsche Krijgslieden, Brave
verdedigers van het Vaderland, getrouw aan uwer Koning Staat gij gereed, om, onder de Vanen van Willem van Oranje, te strijden
enz. jaar 1815 (2)
Deutz van Assendelft Andries Adolph 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)
Deuveren van Sara wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen
als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te
kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de Heer Vermooten
G. enz. jaar 1817 (3)
Deuze Jan te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Deuze Marten de weduwe 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
Devalh Auguste 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.enz. jaar 1817 (5)
Devarts Steven, 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)
Develtd te Zwolle is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Deventer te Zwolle staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die namens
Burgemeester en Wethouders van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Deventer te Zwolle staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Harlingen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en
sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben
ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Deventer v. H. A. te Zwolle 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)
Deventer v. H. A. te Zwolle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum 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)
Deventer v. H. A. te Zwolle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten 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)
Deventer v. H. A. te Zwolle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de
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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)
Deventer v. H. A. te Zwolle, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als leverancier van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Deventer v. H. A. te Zwolle, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Opsterland als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3)
Deventer van A. H. te Zwolle en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Deventer van A. H. te Zwolle Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als
de ontvanger jaar 1841 (2)
Deventer van A. H. te Zwolle, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Gemeente Leeuwarden als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Deventer van A. te Zwolle staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Idaarderadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Deventer van A. te Zwolle 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)
Deventer van A. te Zwolle staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Franeker in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van
wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben
ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Deventer van A. te Zwolle staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en
sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben
ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Deventer van H. A. & Co.---- Jongboed Cornelis, Beurtschipper te Sneek Procesverbaal op de wet gedistilleerd door de
commiessen Grevenstuk Gerrit Jan en Melis Jan wegwns het vervoeren van 73 kan zoete en 10 kan bittere likeur, ook een
handgeschreven brief met zijn handtekening ondertekend als K. A. Jongbloed ook wordt genoemd zijn knecht Beitsma Abe, ook
een brief van de Drankenhandelaar Deventer van H. A. & Co. te Zwolle met zijn handtekening dat de likeur bestemd is voor
Siersma D. te Dockum begeleid door enz. jaar 1841 (26)
Deventer van H. A. & Co. te Zwolle 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)
Deventer van H. A. & Comp. te Zwolle uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Deventer van H. A. & Comp. te Zwolle uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)dossier van alle gemeenten
van Friesland (123)
Deventer van H. A. & Comp. te Zwolle uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij 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)
Deventer van H. A. & Comp. te Zwolle 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)
Deventer van H. A. in Zwolle en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten
ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Deventer van H. A. te Zwolle , 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)
Deventer van H. A. te Zwolle als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ǽngwirden 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)
Deventer van H. A. te Zwolle als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij
de plaatselijke ontvangers dezer Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Deventer van H. A. te Zwolle 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)
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Deventer van H. A. te Zwolle als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Deventer van H. A. te Zwolle en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten
ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Deventer van H. A. te Zwolle en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Stad Dockum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten
ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Deventer van H. A. te Zwolle 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) Jaar 1841 (3)
Deventer van H. A. te Zwolle staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma A. (Age) Burgemeester, hij
ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Hindelopen en ter ordonnantie van dezelven Alberts J.
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)
Deventer van H. A. te Zwolle staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de heer Boer de B. W. Grietman
(L.G.) van Schoterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de duplicaatbilletten van
ingevoerde wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz.
jaar 1841 (6)
Deventer van H. A. te Zwolle staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Deventer van H. A. te Zwolle staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Schoterland in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Deventer van H. A. te Zwolle staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Deventer van H. A. te Zwolle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten 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)
Deventer van H. A. te Zwolle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf
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)
Deventer van H. A. te Zwolle uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
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)
Deventer van H. A. te Zwolle 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)
Deventer van H. A. te Zwolle 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 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)
Deventer van H. A. te Zwolle wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand
Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als verkoper met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Deventer van H. A. te Zwolle, 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)
Deventer van H. A. te Zwolle, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke dranken
welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd. (als uitvoerder van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Deventer van H. te Zwolle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in
de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (7)
Deventer van Jacobus, Kuilenburg 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)
Deventer van te Zwolle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten
van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen de maand Mei 1840
met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Deventer van te Zwolle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten
van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad 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)
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Deventer, van Otto Geb. Culemborg, laatst gewoond hebbende te Culemborg. Fuselier Overleden te Semarang 1836, (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Devers Kapitein op de Gazelle jaar 1841 (4)
Dewaenveld H. 2e Luitenent bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4 hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin
W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet
1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni
1815 enz jaar 1815 (5)
Dewalhens Jan Baptist geb. 14-01-1804 Oprelp ,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)
Dewetering v. C. 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)
Dewez Antoine Montigny * 10-07-1777 Brussel wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche
Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun
incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand oktober 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van
ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun
functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817
(3)
Dewosson---- Woyon D. ( ook Dewosson) Kapitein Kommandant van de 8e afdeling Infanterie, Detachement Verlofgangers van
de national Infanterie krijgt een ontvangstbewijs dat hij heeft betaald aan de Grietman van Achtkarspelen fl.21.= voor 4 wagens
ieder met 2 paarden voor de bagage van Buitenpost naar Groningen zijnde een afstand van 5 ¼ uur op 15 September enz. jaar
1819 (5)
Dey Willem staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats
ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april 1816 door Honorabele
Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
Deznury Jarig F., Hij ondertekend mede een document met andere Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum een verzoek aan
de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz. een lijst
met hun namen jaar 1816 (4)
Dhamen R. reparatie aan de Brandspuiten in 1811, en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van
Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien
enz. jaar 1815 (11) (dossier15)
Dhamen Rein, 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)
Dhont Napoleon Franciscus geb. 1803. Nationale Militie Provincie West Vlaanderen Brugge 01-07-1824 niet komen opdagen
ondanks de orde tot vertrek. (met signalement zoals Haarkleur, gezicht enz., (ouders geboorteplaats en datum) jaar 1824 (6)
Diaconie de Hervormden----- Dikkerboom (ook Dikkenboom) Antje Ernst weduwe van Nauta Gosse Baukes te Workum
overleden 19 Juli 1824, dat zijn testament niet alleen vrij onduidelijk is enz. enz. , de wet op het successierecht is de
nalatenschapfl. 18060, 35, zijn vrouw krijgt behalve het legaat ook de Huisinge enz. ook de Diaconie de Hervormden aldaar
ontvangen een legaat van 255 , een wekelijks legaat van fl. 1 totaal fl. 52 aan Foekes Haete geboren 3 januari 1744, aan Nauta
Sybrig Hanses fl. 6000.- ., Brandenburg ?ey Hessels fl. 5300.- enz. enz. jaar 1825 (3)
Diaconie der Hervormde Gemeente van Hollum en Ballum te Ameland . wordt vermeld in een document waarover gesproken
wordt van uitbetaling voor enz. enz. met bedragen. Jaar 1825 (1)
Diaconie van Scharnegoutum staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van
Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in
de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan
welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)
Diaconie van Elsloo wordt als eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij
Gaasterland bevinden enz. enz. met 6 kolommen zoals de benaming, plaats, pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout,
Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)
Diaconie van Friens Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente
Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt
door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz. jaar 1819 (9) hele dossier (30)
Diaconie van Langezwaag wordt als eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de
Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz. met 6 kolommen zoals de benaming, plaats, pondematen en Rijnlandsche Morgen ,
Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)
Diaconie van Oldeberkoop wordt als eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de
Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz. met 6 kolommen zoals de benaming, plaats, pondematen en Rijnlandsche Morgen ,
Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)
Diaconie van Roordahuizum staat vermeld op een lijst met 39 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van
Idaarderadeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de
gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke
zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)
Diaconie van 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 (9) hele dossier (30)
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Dibbelz Kapitein ter Zee is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij wordt vermeld het navolgende document>>>
Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde
militairen enz. jaar 1815 (8)
Dibberts J. te Raalte 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)
Dibbets 2e Luitenant bij de Batterij van de 2e divisie 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)
Dibbets ….? ---- Durksz Lolke Dirks, gepatenteerd Koopmen te Grouw een handgeschreven brief die ondertekend is door hem
onderwerp; dat hij met de Contrarolleur Dibbets ….? te Sneek accordant is geworden over de ronde maat voor Tarwe, Rogge,
haver enz. jaar 1814 (3)
Dibbets ….? ---- Durksz Lolke Dirks, gepatenteerd Koopmen te Grouw een handgeschreven brief die ondertekend is door hem
onderwerp; dat hij met de Contrarolleur Dibbets ….? te Sneek accordant is geworden over de ronde maat voor Tarwe, Rogge,
haver enz. jaar 1814 (3)
Dibbets 2e Luitenant van de Rijdende Artillerie 2e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij wordt
vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron
Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Dibbets J. te Raalte 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)
Dibbets J. te Raalte, 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)
Dibbets L. te Voorthuizen, 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)
Dibbets S. Predikant te Raalte tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Overijssel als volgt: Gehoord de voordragt van
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der
door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Dibbetts J. te Raalte Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Dibbetz 1e Luitenant van het Regiment Huzaren No. 6 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)
Dibbetz 2e Luitenant bij de Artillerie 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)
Dibbetz G. J. te Arnhem, Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst
(22)
Dibbetzen van G. Generaal Majoor is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde hij wordt vermeld het navolgende
document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met
geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Dick J. E. Capitein op het verongelukte schip de Vrouw Jantina, rekening en verantwoording vanwege de geborgen lading Talle
het jaar 1822 (4)
Diddes Jan ,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)
Diddes Jan 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)
Dideville Le Lonque staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op
het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende, zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen)
enz. jaar 1818 (5)
Diederts Jeltje weduwe Scheringa Pieter Jeltjes onderwerp een staat van boeten en zaken van successie jaar 1824 (2)
Diederts Jeltje weduwe van Scheringa Pieter Jantjes te Terhorne verzoekt om kwijtschelding van en boete van 375 gulden,
betreffende memorie van aangifte van de naatenschap van haar man een handgeschreven brief met haar Handtekening (6) jaar
1824
Diek(?)a S. J. Moddergat / Paessens Redding schip deVrouw Catarijna, jaar 1814
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Diekstra Auke---- Visser Simon Wiegers Zeilmaker en Landbouwer te Lemmer een compleet dossier onderwerp: er is ten laste
van hem opgemaakt procesverbaal wegens overtredeing van de wet op het personeel, dat de persoon van Vries de Willem
Zeilmakersknecht van bekeurde en dat hij tevens de paarden poetst voor rijtuig op riemen enz. aanwezig een brief van de
Rijksadvocaat waarin o.a. vermeld wordt de firma Fortuin en Visser, een brief van de Arr. Inspecteur te Sneek waarin vermeld
Vries de Willem Teunis knecht van de bekeurde, een brief van de Controleur in de Lemmer waarin genoemd de bekeurde en
Fortuin Carst als Compagnon opgegeven, de genoemde knecht was dikwijls in diens als sjouwerman om de schepen van schippers
mede binnen te brengen en de houtwaren aan de Heeren Brandsma Johannes & C. te bezorgen, verder een declaratie der
verschuldigde kosten voor Visser Simon Wiegers ook staat zijn handtekening onder een document, verder de ambtenaar van
bekeuring Diekstra Auke, Regnier Pierre en Pontier….? enz. jaar 1840 (24)
Diekstra E. T?. 29 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)
Diekstra J. te Beetgum, 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)
Diekstra Klaas Gerlofs loteling van de ligting van 1820 en Broersma Klaas Freerks loteling van de ligting van 1822 enz. jaar 1825
(1)
Diekstra Pieter Pilter 60 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)
Diekstra te Franeker een aantekening hij verzoekt verlof van 8 dagen enz. jaar 1839 (3)
Dielissen Corn’s, 27 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)
Dielissen Cornelis, 43 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative
lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van
het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 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)
Dieme F. H.---- Sekema Geert Brugts voortijds executeur van Westdongeradeel , Epkes Oene en Bruinsma Sytse Klases
adsesenten en Gerbens Ebeltje weduwe van Patroulle Pieter Sybes in leven mede adsistent schrijven en ondertekenen een brief aan
de Gouveer van Vriesland dat zij hun Tractementen ontvingen van Leeuwarden maar dat niet het gehele jaar 1808 of 1809 enz.
enz. dat 13 weken voor Patroulle Pieter Sybes onbetaald is gebleven en datb van de anderen het jaar 1811 niet is betaald enz. enz.
Ebeltje Gerbens verklaard niet te kunnen schrijven omdat zij dat niet geleerd heeft en presentie van mij Dieme F. H. enz. jaar 1816
(4)
Diemens ….? 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)
Diemer F. H. Sub-Ontvanger te Holwert een ambtelijk stuk en dat dit niet nauwkeurig hebbende kunnen worden opgenomen enz.
jaar 1816 (1)
Diemer Frederik Hendrik openbaar onderwijzer te Holwerd en Wassenaar Jete Tjeerds ondermeester te Anjum worden benoemd
tot onderwijzer te Leeuwarden enz. jaar 1817 (1)
Diemer Frederik Hendrik, 855 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)
Diemer Joseph, 385 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)
Diemers D. O. 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)
Diemers 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)
Diemersen H. Drachten Schip de Jonge Lolke, 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 (9)
Diemersen J. Z. 14 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland 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)
Diemersen Joh’es Sakes 273 Dragten 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)
Diemont C. te Giessen Nieuwkerk Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld
in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
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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)
Diemont C. te Giessen Nieuwkerk 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)
Diemont C. te Giessen Nieuwkerk, 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)
Diemont J. J. W. te Haastrecht, 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
Diemont J. J. W. te Haastrecht, 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
Dienema Gerrit D. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Dient E. P. Makkum Schipper op de Vrouw Gerberdina, jaar 1824
Diepe van Courbet Michel Kapitein op de L’ Avanture (, jaar 1824 7)
Diepen van Pieter, Schutter van de Opgeheven 3de afdeeling mob.Noord-Brabandsche schutterij * 1814 Someren (oud 27 jaar in
1841) , hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke
vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de
Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der
alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte,
Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)
Diepenbos J. de weduwe 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)
Diepenbos J. de weduwe 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)
Diepenbroek H. Onstwedde Sollicitatie voor Veldwachter teFerwerderadeel jaar 1920 (5)
Diepenbroek H. te Terband een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot slootdemping op zijn in
eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Tjalleberd enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10)
Diepenbroek H. uit drie huizen in de Sacrementstraat ,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
Diepenbroek Heiko C?omsberg Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert jaar 1920 (3)
Diepenbrugge van C. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Diepenbrugge van C. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Diepenheim Aron, 491 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)
Diepenheim J. S. ---- Vries de Jidik Simons huisvrouw van Diepenheim J. S. te Leeuwarden dat haar man een proces van
echtscheiding tegen haar heeft ingesteld en zich met haar driejarig kind van haar weg heeft begeven, zij heeft een request
ingediend voor ondersteuning, zij heeft van de Wijkmeesters die dat hebben onderzocht een verklaring (aanwezig) dat zij mag
procederen tegen haar man enz. enz. zij woonde in huis letter S. no. 250 Nieuweburen te Leeuwarden jaar 1825 (4)
Diepenheim Mozes wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Diepenheim van J. J.---- Vries de Judith Simons huisvrouw van Diepenheim van J. J. te Leeuwarden Onderwerp: afgifte certificaat
van onvermogen enz. jaar 1825 (2)
Diepstra Rienk Siemens hij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland als lid van de Hervormde Kerkenraad van de
dorpen Hiaure en Bornwird en Betterwird als gecombineerde Hervormde gemeente enz. aan de Leraar Kiers J. door den dorpe
Hiaure vierhonderd en negentien guldens en Betterwird vierhonderd en vijftig guldens en Bornwird Drie honderd en vijftig
guldens enz. jaar 1814 (4)
Diercks J. H. Mr.. Stuurman van het schip Spitsbergen jaar 1842 (2)
Dieren van Agatha weduwe van wijlen Mr. Bijvoet Nicolaas Az. wordt vermeld op een document van het Departement van
Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna
genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de
Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)
Dieren van Maria Agatha huisvrouw van Walraven Laurentius Walraven wordt vermeld op een document van het Departement
van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de
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hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de
Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de heer Vermaten G. enz. jaar 1817 (3)
Dierens Michiel 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.enz. jaar 1817 (5)
Dierkens Louis * 29-03-1779 Thielt wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken met een
opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel
slecht gedrag, gedurende de maand mei 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn
weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en
legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)
Dierman van Willem Everts te Bolsward 4e 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)
Dierman van Anthonij Lubertus---- Leermans Benjamin Yzaks en Jongh de Israel Isaks en Dierman van Anthonij Lubertus zij zijn
tot debitanten gekozen der Koninklijke Nederlandsche Loterij en zij van onbesproken gedrag zijn enz. jaar 1825 (2)
Dierman van Anthonij Lubertus---- Leermans Benjamin Yzaks en Jongh de Israel Isaks en Dierman van Anthonij Lubertus zij zijn
tot debitanten gekozen der Koninklijke Nederlandsche Loterij en zij van onbesproken gedrag zijn enz. jaar 1825 (2)
Dierman van Willem Hengeveld hij is niet in de Stamboeken bekend onder de naam Everts Willem, Dienende bij de 5e Afd.
Infanterie te Utrecht. Onderwerp: gevraagd wordende certificaten enz. jaar 1825 (2)
Diermen van Anthony Lubertus----Hoop de Philip Jacobs, Leermann Benjamin Yzaks, Jongh Israel Isaks, Diermen van Anthony
Lubertus een verklaring voor allen van onbesproken gedrag jaar 1824 (3)
Diermen van Evert---- Jackles Dirk thans gedesigneerd als Sergeant bij de Compagnie Schutterij van Bolsward wordt benoemd tot
1e Luitenant van de 2e Compagnie Schutterij in Bolsward in het arrondisement Sneek i.p.v. Diermen van Evert enz. Jaiar 1815 (3)
Diermen van Evert, te Bolsward, onderwerp: Loterijen jaar 1819 ( 1)
Diermen van Willem Everts, de Kolonel Kommanderende de 4e afdeeling Infanterie verklaard dat Diermen van Willem Everts
nimmer onder die naam bij zijn afdeling is dienende geweest enz. jaar 1825 (3)
Diert van Melisant J. P. Y. 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 den Briel de Heer Lit van H. te Geervliet, jaar 1818 (3)
Diertjes Klaas (Doertjes Klaas?) Luitenant Colonel Commanderende het depot der Achtste Afdelling Infanterie ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat van de voornoemde Fuselier een
doodsextract is en verzoeke de familiie op de hoogte te stellen jaar 1816 (1)
Dierx H te Herwijnen wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 (2)
Dieselhof Jan Hendriks 430 is zijn volgnummer en Steenwijkerwold 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)
Diesmen Evert jaar---- Buising Albertus wordt voorgedragen door de Luitenant Collonel van het 4e battaillon Landstorm in het
Arrondissement Sneek de Gouverneur van Vriesland enz. tot 1e Luitenant i.p.v. Diesmen Evert jaar 1815 (3)
Diessen ….?---- Sloterdijk Beekkerk van S. Verificateur der registratie, onderwer: dat de heer Diessen ….? Ontvanger der
registratie te Kollum zeer bedenkelijk zich aldaar buiten staat enz. jaar 1825 (3
Diessen van J. Harlingen Schip de Time is Money, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
Diessen van J. Harlingen Schip de Time is Money, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897
Diessen van J. Harlingen Schip de Time is Money, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Diessen van J. te Harlingen , een dossier betreffende de vergunning voor het schip “ Time is Money” aar hij in een
handgeschreven brief (3 maal)schrijft dat hij met zijn boot die 1.70 m. diepgang heeft altijd op de Zuiderzee heeft gevaren maar
dat door de veel verminderde Zeilvaart niets meer val te verdienen steeds ballast heeft gehad maar dat niet nodig heeft om op de
kanalen te varen en dat de diepgang dan 1.60 meter zal zijn enz. enz. dus verzoekt hij vriendelijk om met zijn Sleepboot in
Friesland mag Slepen enz. jaar 1895 dossier (26)
Diest van C. Predikant te Buren tot Classificaal Secundus Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der
door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Diest van C. te Buren 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)
Diest van C. te Buren 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)
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Diest van C. te Buren, 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
Diest van C. te Buren, 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)
Diest van Hend’k O., 152 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
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)
Diest van Hendrik C., 248 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)
Diest van Hendrik O., 33 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)
Diester Foppe Jans, Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de
Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland enz. enz. dat de Contribualen op de
Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op
18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van gebouwde en ongebouwde eigendommen maar 16 stuivers en dat daar
geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil
ruimen enz. jaar 1814 (4)
Diets Brechtje, Hij staat op een naamlijst van gevangenen welke in de maand december 1817 in het arresthuis te Sneek
gedetineerd geweest zijn geweest met aantal dagen en vertrek of ontslag jaar 1818 (2)
Dietz Jan te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt
of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Dieuwes Gebr. ….?, ---- Stoomboot op het Meppelerdiep ramde de stoomboot de “Telegraaf” en met suikerpenen geladen Tjalk
nabij de scheepswerf van de Gebroeders Dieuwes, de schipper zijn naam is Moerke L. uit Sappemeer enz. enz. wordt vermeld in
Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6)
Dieuwkema Feikjen Johannes, Hij ondertekend mede een brief met als onderwerp; dat zij allen Eigenerfde Ingezetenen van den
Dorpe Haskerdijken zijn en Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk voornaam Landeigenaar van HaskerdijkenDat bij de
samenstelling de nieuwe gemeenten tijdens het Fransche bewind het voormelde dorp is betrokken onder Oldeboorn en dat de
inkomsten van de dorpsgoederen aan de gemeentkas zijn vervallen enz. enz. zij verzoeken dan ook dat enz. enz. jaar 1814 (4)
Diever ---- Vledder en Diever, een gedrukt aanplakbiljet formaat A-3 dat genoemde gemeenten aangewezen zijn om gekadastreerd
te worden en datr de grenzen deze gemeente zullen worden opgenomen door de Landmeter der 1e klasse Meijer A.C. te beginnen
23 September s’morgens te acht uur verder genoemd voor de opmeteing Weststellingwerf, Steenwijk, Steenwijkerwold,
Frederiksoord, Ooststellingwerf, Dwingelo Dieverbrug jaar 1823 (4)
Diever Hilbert, 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)
Diever Hillebrand Hendriks 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)
Diever Hillebrand Hendriks 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)
Diever Jan Jans te Nijeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens
en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte
achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van
Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
Diever Jan Jans, te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd
zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te
Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der
Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
Dieverbrug---- Vledder en Diever, een gedrukt aanplakbiljet formaat A-3 dat genoemde gemeenten aangewezen zijn om
gekadastreerd te worden en datr de grenzen deze gemeente zullen worden opgenomen door de Landmeter der 1e klasse Meijer
A.C. te beginnen 23 September s’morgens te acht uur verder genoemd voor de opmeteing Weststellingwerf, Steenwijk,
Steenwijkerwold, Frederiksoord, Ooststellingwerf, Dwingelo Dieverbrug jaar 1823 (4)
Dieveren---- Doldersum, Siccama, Controleur van beroep en Meijer belast met de metingen voor het kadaster in de Provincie
Drente, waarbij de heer Prakken assessor , de heer schout van Dieveren , komt in voor Boijl, Appelscha enz. enz. en dat er
grenspalen zullen worden geslagen op kosten van de aangrenzende gemeenten enz. jaar 1823 (2)
Dievon de Jan Frederik---- Fontaine P. Ides in kwaliteit als administrateur den boedel en nalatenschap wijlen Johana Maria Dutrij
weduwe van Dievon de Jan Frederik, en en waarnemens de balangen van Eekhard Wilhelmina Johanna, verder Leent van Arie,
Leent van Aren, Leent van Amplonia weduwe van Emaus Jan enz. jaar 1818 (3)
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Diger Salomon 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)
Diggelen van L. ---- Vissers S. J. , Landmeter der 1e klasse distrikt St. Jacobiparochie is daar met zijn werk klaar en zal gaan naar
Ferwerd maar wegens de bespoedigingen van een werk gaat hij naar Menaldum enz. komt ook in voor Buitenpost, Hallum, en de
landmeter 1e klas Diggelen van L. en Rameau J. J. Landmeter 2e klasse en Giezen van A. landmeter der 1e klasse, enz. jaar 1823
(5)
Diggelen van , 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 Haskerland (als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Diggelen van L---- Docters van Leeuwen A. H. en Diggelen van L. Landmeters der 1e klasse zij verlangen een vergunning om
zich van de 1e tot den 24e der maand januari 1822 uit deeze provincie te absenterene enz. jaar 1821 (1)
Diggelen van L, Landmeter der 1e klasse hij verzoekt om verlof van 3 weken , jaar 1823 (1)
Diggelen van L. ---- Kadaster, ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster,
Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , Buwe
Klooster, Blija, Hogebeintum, Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum, Jorwerd,
dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter 1e klasse Dockters van Leeuwen A. H. het District Drogeham, aan de
landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J., en aan de landmeter der 1e
klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar 1823
(3)
Diggelen van L. ---- Overstroming februari 1825. Onderwerp: Kadastrale opmetingen voor den diensten 1823 en 1824 zijn
aangewezen zijn de landmeters buiten staat gesteld en ergens anders enz. , er worden genoemd de Landmeters der 1e Klasse die
voorgesteld worden enz. Holster J. , Docters van Leeuwen A. H., Diggelen van L. en de Landmeters der 2e Klasse Rameau J. J. en
dat de Landmeter Delimitateur Giezen van A. enz. jaar 1825 (7)
Diggelen van L. te Buitenpost, Landmeter, Komt voor in een document Project Verdeeling der Distrikten, met de opmeting van
welke de landmeters van de eerste klasse zullen kunnen belast worden jaar 1822 (2)
Diggelen van L. tot zoverre in Noord Holland hij is benoemd tot Landmeter der 1e Klasse werkzaam en Rameau J. J. hij is
benoemd tot Landmeter der 2e Klasse beide voor het kadaster van Friesland enz. jaar 1821 (2)
Diggelen van L. , Landmeter van beroep hij krijgt betaald een bedrag enz. jaar 1824 (3)
Diggelen van L. Betaling van onkosten van het kadaster aan de landmeter voor de lopende maand maart jaar 1824 (3)
Diggelen van L. gewezen Landmeter bij het Kadaster aan de Hpotheek bewaring te Heerenveen, het betreft zijn missive met het
verzoek of de beloning uitbetaald kan worden voor het bijwerken van het Kadastrale plan van de gemeente, hij ondertekend deze
brief ook enz. jaar 1840 (7)
Diggelen van L.---- Hoitsma J. Landmeter en Diggelen van L. gewezen Landmeter worden door de Ingenieur van Verificateur
enz. uitgenodigd om te worden gehoord betreffende enz. jaar 1840 (9)
Diggelen van L. Landmeter der 1e klasse, aan hem wordt opgedragen de werkzaamheden van de meting voor het kadaster te
Hennaarderadeel, jaar 1821 (1)
Diggelen van L. Landmeter Onderwerp een betaling voor een meting, jaar 1824 (2)
Diggelen van L. Landmeter van beroep hij is voorgedragen als landmeter voor district Ferwerdmet toevoeging van de Landmeter
2e klasse Rameau J. J. enz. jaar 1823 (3)
Diggelen van L. te Buitenpost----- Hij wordt vermeld in een document betreffende betaling voor onkosten en een beloning ten
voordele van de Landmeters met de te betalen bedragen achter hun naam enz , jaar 1825 (3)
Diggelen van L. te Buitenpost, hij verzoekt om een maand verlof en deze krijgt hij van 10 Januari tot 10 Februari jaar 1825 (2)
Diggelen van L. te Ferwerd ---- Hij wordt vermeld in een document betreffende betaling voor onkosten en een beloning ten
voordele van de Landmeters met de te betalen bedragen achter hun naam enz , jaar 1825 (3)
Diggelen van Leendert Landmeter bij het Kadaster aangewezen voor de Velddienst te Zierikzee doch nog wonende te Heerenveen
wil op zijn verzoek eervol ontslag uit de Rijksdienst enz. (4)
Diggelen van P. te Sas van Gend, Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3)
totale lijst (22)
Diggelen van S. Landmeter van de eerste klasse, hij staat met meerdere personen vermeld op een ordonnantie van betaling over de
kadastrale diensten van 1820, 21, 22, 23 en 24 met vermelding van de te ontvangen bedragen enz. Jaar 1825 (5)
Diggelen van S. Onderwerp: Ordonnantiën van betaling voor enz. enz. f. 160 jaar 1825 (4)
Diggelen van S. wegens de meting enz. , Hij staat vermeld op een document van De Staadsraad Administrateur betreffende door
hem te ontvangen geld van de belastingen in en uitgaande rechten en accijnsen wegens wegens enz. ook het bedrag wordt vermeld
enz. jaar 1825 (7)
Diggelen van Willem en Comp. te Oosterlittens, Beurt en Veerdienst van Leeuwarden naar Oosterlittens, 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 1824 (8).
Diggelen van Willem en Comp. te Oosterlittens, Beurt en Veerdienst van Franeker naar Oosterlittens, 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 1824 (8).
Diggelen van Willem en Comp. te Oosterlittens, Beurt en Veerdienst van Bolsward naar Oosterlittens, 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 1824 (8).
Diggelen van Willem en Comp. te Oosterlittens, Beurt en Veerdienst van Sneek naar Oosterlittens, 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 1824 (8).
Diggelen van, L. van Diggelen, M. Nelemans, landmeters wonende te Zierikzee
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Diggelen? L. S.? te Joure 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)
Diitses Dirk de weduwe, Boerinne te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haarrelatief 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)
Dij Willem, 93 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)
Dijck van A.D. te Dronrijp, Veldwachter aldaar, aan hem is ontheffing verleend van artikel 4 om de functie van de Armmeester
Wielinga T. die ziek is en rust met houden tot 1 Juni a.s. tijdelijk waar te nemen enz. ook al omdat hij naast de Armenmester
woont enz. jaar 1912 (6)
Dijck van Adrianus Daniel Marssum Veldwachter Met Signalement jaar 1916
Dijcke C. M. Kapitein van Rotterdam naar Batavia met het schip de Schelde 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)
Dijckstra D. J. de verlofganger Dijckstra D. J. ondervonde kwade bejegeningen enz. enz. jaar 1824 (4)
Dijckstra G. gehuwd met Epema 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)
Dijckstra Jacob Dirks staat vermeld in een in Duits geschreven brief van de Burgemeeser van Wesel dat genoemde Sergeant in het
24e Franzosischen Linien Regiment am den 25en December 1813 in deem Hiesigen Lazareth gestorben und in den Tooten
Register eingetragen ist, wenn der Familie hieruber einen legalen Todtenschein erhalten Wunscht sich den Hiesigen Pastor
Schillings zu wenden enz. jaar 1815 (1)
Dijk E. A. te Oosterwolde wordt wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en
aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Dijk van Willem Geb. Dieden, laatst gewoond hebbende te Langee (?). 1e kanonnier Overleden te Koempoelang 1836, (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Dijk Albert 367 is zijn volgnummer en IJsselmonde 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)
Dijk Albert, 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)
Dijk Alle R. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden
waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet
overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district
Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Dijk Bade Martens Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Dijk Cornelis van Commies van de 3e klasse te Wierum een eervol ontslag; Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds met toekenning
pensioen aan genoemde persoon. enz Jaar 1841 (4)
Dijk de weduwe te Aalsum 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)
Dijk de weduwe te Aalsum 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)
Dijk de weduwe te Aalsum, Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Dijk Douwe E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Dijk E. A. te Oosterwolde wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Dijk E. J. te Zwaag, 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,
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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)
Dijk Eeltje Tjeerds Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Dijk F. de weduwe te Aalsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Dijk Frouke Jans en Grafthuis Eppe staan vermeld als ouders in een Nominative Staat met 10 kolommen informatie zoals b.v.
volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de
Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen enz. jaar 1840 (7) dossier (18)
Dijk Harm Jans 404 is zijn volgnummer en Termunten 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)
Dijk Hendrik, Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken
,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)
Dijk J. Harlingen Schip de Heemstra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916
Dijk J. J----- Stinstra Simon te Harlingen verzoekt restutitie van betaalde gelden onderwerp hret schip de Concordia met als
Kapitein Dijk J. J. (5) jaar 1824
Dijk J. J. (Jan Jans) Adjunct Maire van de Gemeente Sonnega heeft voor deze functie bedankt enz. verder Huguenin J. T. F.
Schout van de Gemeente Sonnega ondertekend dit document en schrijft dat hij zig verschoond van deze functie vanwege de grote
uitgebreidheid der gemeente die zig tot Schoterzijl en Slijkenburg uitstrekt ez. jaar 1814 (4)
Dijk J. J. de waarnemende Schout van Wolvega ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het overlijden
van Huguenin J. T. F. (Jan Thomas Ferdinand) in leven Schout van deze Gemeente is overleden gisteravond omtrent negen uren
enz. jaar 1815 (1)
Dijk J. J. de waarnemende Schout van Wolvega ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij de post
van Schout in Sonnega niet wil hebben en voordrage Poppe Gerben Jan welke in alle delen het geschiktste is en niet alleen enz. jaar
1815 (3)
Dijk J. J. Schipper op de Concordia , 15-03-1824
Dijk J. J. Schipper op het schip de Concordia, 02-03-1824
Dijk J. J. van Weststellingwerf, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de
Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Dijk J. Predikant te Zwaag tot Classificaal Gecommitteerde Secundus 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)
Dijk J. te Triemen onderwerp het maken van een waterkering, handgeschreven brief waarop ook zijn handtekening, jaar 1919 (1)
---- 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)
Dijk J.J. te Sonnega, Hij is benoemd op vrijwillige basis tot commissaris betreffende de vrijwillige giften , welke door de
uittrekkende manschappen zullen worden genoten enz. jaar 1813 (4)
Dijk Jacob 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 1884 (2)
Dijk Jacob 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 1884 (2)
Dijk Jacob naar 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)
Dijk Jacob naar 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 1885 (2)
Dijk Jacob, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)
en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Dijk Jan Harlingen Schip de Heemstra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914
Dijk Jan Harlingen Schip de Heemstra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
Dijk Jan J. Kapitein op het Schip de Harlingen jaar 1839
Dijk Jan Jans Eigenerfde te Nijelamer Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met
vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (4) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
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Dijk Jan Jans Eigenerfde te Nijelamer, hij staat in een document, als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Sonnega enz. enz. jaar 1822 (4)
Dijk Jan Jans Eigenerfde teNijelamer, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Sonnega in 1823 die
dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Dijk Jan Jans Raad van zetting van Sonnega wonende te Nijelamer , Hij is voorgedragen als Schatter der Belastingen te
Noordwolde enz. jaar 1823 (4)
Dijk Jan Jans te Noordwolde, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen (2) jaar
1824
Dijk Jan Jans wordt vermeld als lid van het Dijks Bestuur van den Ouden Lindedijk in een document genaamd ter voldoening aan
U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijks Bestuur van den Ouden Lindedijk bestaat uit enz., jaar
1841 (6)
Dijk Johannes Gerbens Arbeider, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109
guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde achterstallige
tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
Dijk K. R. Kerkvoogd vanondertekend een request aan de Gouverneur van Vriesland namens de Kerkenraad van de Hervormde
Kerk en eenige voornaamste Hervormde Ingezetenen van Gerkesklooster het betreft te voldoen aan hunne geweezen Leeraar
Predikant Assen van P. ( Petrus) die vertrokken is het laatst van de maand December 1811 enz. maar dat de wezenlijk behoeftige
Gemeente aan de “Vrekheid” eene Rijke Predikant voldaan behoud te worden?” en hun tegenwoordige Predikant Waringa A.
(Albertus) van wiens bekrompen toestand enz. jaar 1814 (6)
Dijk K. W. te Weststellingwerf 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)
Dijk Libbe Jans te Wolvega, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen
dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom
vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Dijk Meye Sjoerds
, 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)
Dijk Meye Sjoerds 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)
Dijk Meye Sjoerds 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)
Dijk Meys Sjoerds, 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)
Dijk Oebele J. , 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)
Dijk Oeble 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)
Dijk Pieter Douwe Boerenarbeider van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Dijk Pieter Tjerks die plaatsvervanger is in militaire dienst voor Wagenaar Rein Douwes heeft een straf gekregen van drie jaren
Kruiwagen straf jaar 1825 (3)
Dijk R.---- Douwes Aaltje weduwe van Boomsma B. zij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland met als
onderwerp: betreft de de aanslag van de belastingen op de huurwaarde van de Tuinen van haar en de andere ingezetenen maar
dat zij als weduwvrouw met haar hoog gevorderde jaren niet zelf met de burgemeester enz. kan spreken enz. heeft zij haar oudste
zoon Boomsma D. verzogt heeft dat te doen enz. enz. zo door hem als door de heer Smith . J. H. J. maar dat de burgemeester enz.
een geheel verkeerde stelling hebben ingenomen enz. ook van Dijk R. wordt te hoog aangeslagen en Fontein ….? Enz. Lambsma
G. de commissaris van verponding gelast een hertaxatie enz. jaar 1815 (3)
Dijk Rijmer Bades Schoenmaker 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)
Dijk Sipke Jetzes oud 21 jaren , boerenknecht geb. te Sexbierum dat hij voor weinige dagen door eene bedwelming zijne
verstandelijke vermogens is overvallen zodanig dat hij thans Krankzinnig is en opgenomen in het Gesticht St. Anthony Gasthuis in
Groningen enz. enz. jaar 1825 (5)
Dijk Sytze van 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)
Dijk Tjeerd Wobbe Alberts, Dossier Buitengewone vergunningen tot inslag van Turf voor Jan Alles van der Sluis Tjeerd Wobbe
Alberts Dijk en de weduwe Sjoerd Gerbens Pot, jaar 1841 (2) dossier (6)
Dijk v Falentijn Franses, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813
(5)
Dijk v Wybe, 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)
Dijk v. A. T. 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)
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Dijk v. Aafke Douwes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand
Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Dijk v. Aaltje Jochums, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter
school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
41
Dijk v. Aaltje Jochums, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand
07-08-1813
Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
43
Dijk v. Anne Lieuwes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest
07-08-1813
gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-081813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
126 blz. 2
Dijk v. Cornelis Roelofs Landbouwer, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad.
26-02-1817
109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. (Petrus) als gewezen predikant verschuldigde
achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
584
Dijk v. D. E. 13 is zijn volgnummer in de Stad Workum bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van
02-12-1817
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)
966/7 en
Dijk v. D. J. te Workum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladzijde 3>> ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
27-08-1839
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
833-2
Dijk v. de weduwe te Morra staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de
24-08-1841
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Oostdonge(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5)
radeel
Gehele provincie (122)
Deel I
Dijk v. Douwe, Zeemilitie, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
Blz. 14
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
00-00-1865
1865 (2)
988-3, 36
Dijk v. E. J. te Oudkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
Bladzijde 1
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
708-5_36b
Dijk v. E. T. te Oudkerk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe
20-07-1841
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)
42
Dijk v. Falentijn Fransens, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
07-08-1813
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter
school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
448 blz 54/55 Dijk v. H. H. hij is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Harlingen enz. met de bedragen, jaar 1816 (4)
17-07-1816
172
Dijk v. H. M.---- Reitsma Keimpe Pieters van beroep Chirurgijn en Vroedmeester te Tzum er wordt verzocht door den Luitenant
17-03-1815
Collonel Dijk v. H. M. die dit document ondertekend om bij de 1e Comp. 13e Bat. voornoemde als Majoor te mogen aanstellen
thans 2e Luitenant en wegens ongeschiktheid van de Chirurgijn Hilarides Marten Sijtzes thans 1e Luitenat 2e Comp. de persoon
van Terpstra Abe Klases thans Sergeant enz. jaar 1815 (1)
487 blz. 17
Dijk v. Harmen Pieters wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
07-04-1814
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)
41
Dijk v. Hendrik Wijtzes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de
07-08-1813
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813
(5)
609
Dijk v. IJpe Baukes 22 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de
10-12-1817
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)
1316 lijst
Dijk v. J. F. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de
2_R.
Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een
22-10-1814
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)
126 blz. 3
Dijk v. Jacob Roelfs Landbouwer, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109
26-02-1817
guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde achterstallige
tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
257 deel 2
Dijk v. Jan Hendriks hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van,
31-03-1815
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)
126 blz. 5
Dijk v. Jan Roelfs Rentenier, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109
26-02-1817
guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. (Petrus) als gewezen predikant verschuldigde
achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
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Dijk v. Janke Fransses, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest
gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-081813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Dijk v. Jantje Jans 22-01-1827 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document
met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor
in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Dijk v. Kornelis Hanzes hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de
ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op
de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz.
jaar 1840 (4)
Dijk v. Leendert Klazes hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de
ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op
de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz.
jaar 1840 (4)
Dijk v. Lieuwe Fransen 42 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Dijk v. M. P. 15 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)
Dijk v. Oege Folkerts Arbeider, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109
guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. (Petrus) Assen als gewezen predikant
verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
Dijk v. Pieter Wyzes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand
Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Dijk v. Sije M. wordt vermeld als Belastingschuldige op een document genaamd: De Ontvanger van Marum heeft den Eer den
Heer Controleur te Dronrijp enz. dat de percelen beneden de termen van belastbaarheid zijn gebleven over de jaren 1839-1840
bedragen dertien dus eene somma van Een Gulden dertig Ct. enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Dijk v. Willemke Douwes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter
school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Dijk v. Willemke Douwes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813
(5)
Dijk v.d. A. A. 12 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)
Dijk v.d. Pieter Passchiers, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Lemmer
niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met
aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)
Dijk van Douwe E. 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)
Dijk van Jan Met signalement Veldwachter Ferwerderadeel jaar 1915 (3)
Dijk van L. weduwe van Groeneveld T., te Goenga verklaart in een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een
concessie heeft Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (9)
Dijk van Laas Jan , nummerverwisselaar voor Grijs de Albert Jans , 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)
Dijk van ---- Meijer Tjalling F. gehuwd met Jaantje Hilwers Moet Meijer geen van Dijk zijn zoals in de burgelijke stand staat?? ,
wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der
Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)
Dijk van ….?----- Joha ….? Hij is als 4e lid van de vergadering, den inhoud onzer missive enz. gecommuniceerd en zijne edele
betuigde dat alles overeenkomstig de waarheid was enz. de Controleur heeft als 3e stemmer dadelijk zonder eenige bepaling dus
decitief gestemd Stolte ….? en Dijk van ….? En de heer Joha bracht na een kwartier beraad zijn stem uit op Stolte en Timmer….?
Omdat hij eerst verschoond wilde blijven om te stemmen maar dit is niet toegestaan en dat de heer Banga aanteeningen maakte met
potlood dit document is ondertekend door Eisinga E. en Banga S. enz. jaar 1824 (2)
Dijk van A. (Arnoldus) van beroep Predikant te Foudgum en Raard hij wordt beroepen op Boornbergum en Kortehem onder de
Classis van Leeuwarden Jaar 1821 (1)
Dijk van A. A. , hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als
Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en
Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813
incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant -Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)
Dijk van A. A. te Rottevalle 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)
Dijk van A. B. te Rauwerderhem 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
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Grietenij Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Dijk van A. H. 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
Dijk van A. H. te Leeuwarden. Onderwerp de door hem geleverde proef van pennenkunst enz. jaar 1822 (1)
Dijk van A. H. 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)
Dijk van A. te Rottevalle staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Dijk van A. tegoed Tractement als Huds Constapel jaar 1811, en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document,
Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane
Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)
Dijk van A. Tz. Onderwerp: de aankondiging van zijn Beurtschipdienst van Rottevalle over Oostermeer, Bergum en Suawoude
naar Leeuwarden ingericht voor 25 personen enz. wat hij ook in advertentie in de Leeuwarder Courant heeft aangekondigd (2
stuks in dossier aanwezig) Jaar 1880 (8)
Dijk van Aafke Douwes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter
school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Dijk van Aafke Douwes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is
07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Dijk van Aafke Douwes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is
07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Dijk van Abraham, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Dijk van Adrianus Daniel Met signalement Nachtwacht Menaldumadeel jaar 1915 (3)

Dijk van Adrianus, 280 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)
30-C
Dijk van Adrianus, 852 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen
gehuwden D. 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
21-05-1824
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)
1080
Dijk van Andries Atzes---- Zijlstra Ate Siegers en Dijk van Andries Atzes wonende op het Witveen te Oostermeer zij zijn in 1812
29-11-1813
aangesproken door den Percepteur van Augustinusga tot betaling voor hun huizen te Drogeham dan volgt een verhaal van onder
welke fiscale gemeente valt het enz. enz. jaar 1813 (2)
699
Dijk van Antje vrouw van Bosma Jannes, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter
05-06-1917
provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar
1917 (4)
2110
Dijk van Antje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
08-12-1915
gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
729/5, 290
Dijk van Atze A. te Rottevalle is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladz. 42 -v
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
575 blz. 5
Dijk van Atze staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over
25-11-1816
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)
9
Dijk van Atzes Tjerks Rottevalle Beurtschipper Rottevalle op Leeuwarden , Dossier met Advertenties en ander publicaties over
22-06-1882
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier (6)
Jaar 1882 akte Dijk van Atzes Tzn.---- Dijk van Tjerk Atzes, Beurtschipper te Rottevalle. Onderwerp: het door hem overgenomen beurtschip per
9
enz. enz. van Rottevalle op Leeuwarden, van zijn vader Dijk van Atzes Fzn. een stuk met vertrektijden en duur van de reis, tevens
een Tarief lijst voor Passagiers enz. . Enz. jaar 1882 (6)
255-B
Dijk van Auke Annes 94 Gordijk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
01-06-1817
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)
1-A
Dijk van B. H----- Haaksma Uilke Klazes, Onderwerp een declaratie voor de helft van de aanneemsom bij Waterstaat, verder
09-04-1824
genoemd Dijk van B. H. idem wegens herstellingen (2)
2-A
Dijk van B. H---- Haaksma Uilke Klazes, Onderwerp een declaratie voor de helft van de aanneemsom bij Waterstaat, verder
09-04-1824
genoemd Dijk van B. H. idem wegens herstellingen (2) jaar 1824
25
Dijk van B. H. , hij is aannemer voor het aangegane contract van het kapitale aanleg van Riool bij de tuchthuizen te Leeuwarden
10-01-1820
enz. enz. jaar 1820 (2)
984
Dijk van B. H. ---- Overney W. Opziener bij de herstellingen van de laatste stormen aan het Tuchthuis te Leeuwarden en is
10-12-1821
geslaagd om de werkzaamheden onderhands te contracteren de aannemer Dijk van B. H. alhier voor de somma van f. 115.= enz.
jaar 1821 (2)
901
Dijk van B. H. Timmerman te Leeuwarden wordt opgedagen enz. enz tevens genoemd Overney W. Opziener bij de reparatien
18-09-1823
van de gevangenis te Leeuwarden enz. enz. jaar 1823 (2)
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Dijk van B. H. , 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)
Dijk van B. H. betaling voor Timmermanswerk en Metselwerk in de gevangenis F. 139.91 enz. jaar 1825 (4)
Dijk van B. H. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde Zegel en Leges Gelden betreft een Ordonnantie
van betalingaan voornoemde jaar 1820 (2)
Dijk van B. H. Timmerman een declaratie wegens de herstelling der beschadigingen van de daken en schoorstenen op het Tucht
en Blokhuis te Leeuwarden enz. enz. jaar 1822 (1)
Dijk van B. H. Timmerman van beroep heeft aangenomen voor fl. 940.= de reparatien van het Blok en Tuchthuis te Leeuwarden
er is een vertraging oin het werk opgetreden maaar buitrn de schuld van hem enz. enz. enz. jaar 1821 (3)
Dijk van B. H. van beroep Timmerman een onderhands gesloten contract voor enige reparatieen aan de gevangenissen binnen
Leeuwarden jaar 1820 (1)
Dijk van B. H. van beroep Timmerman, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch van beroep Kostschoolhouder te
Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten tot onderhoud van
zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5)
Dijk van B. H. 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)
Dijk van B. H., aannemer , Onderwerp: buitengewone reparatien aan het Gouvernemets gebouw te Leeuwarden enz. jaar 1823 (1)
Dijk van B. H., Aannemer betreft de rekening van fl. 444, 92 voor enige reparatieen aan het Tucht en Blokhuis (gevangenis) te
Leeuwarden
Dijk van B. H., onderwerp; een contract van aanneming wegens enige reparatien aan het Tucht en Blokhuis te Leeuwarden waar
onder het maken van een Kapitaal Riool enz. getekend door hem en door Wellenbergh H. P. Hoofdingenieur in het district enz.
en de borgen Huyzinga S. H. en Wartena J. B. beide te Leeuwarden enz. enz. jaar 1819 (5)
Dijk van B. H., van beroep Aannemer hij heeft de reparatien aan het Tucht en Blokhuis te Leeuwarden aangenomen voor f. 344-92
enz. jaar 1819 (1)
Dijk van B. J. te IJsbrechtum 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)
Dijk van Bauke Jochums, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter
school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Dijk van Bokke Jakobs, 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)
Dijk van Bouwe Hettes , Aannemer der reparatieen van het Blokhuis te Leeuwarden jaar 1820 (1)
Dijk van Bouwe Hettes , Timmerman hij heeft zijn werk aan het Landhuis te Leeuwarden o.a. het Voorkamertje, in de Keuken,
Presidentskanmertje de Griffie enz. naar behoren bewerkstelligd enz. enz. en het nu 6 maanden geleden is dat hij zijn declaratie
heeft ingediend en nog geen betaling enz. jaar 1820 (4)
Dijk van Bouwe Hettes---- Haaksma Uilke Klazes aannemer te Anjum, hij heeft het werk aangenomen voor het repareren en tot en
met december 1819 onderhouden van de grote zeesluis en gebouwen te Engwierum genaamd de Nieuwe Zijlen voor de somma
van fl. 1150 en hebbende zig borgen gesteld Zijlstra Jan Tiekes te Nieuwe Zijlen, en Dijk van Bouwe Hettes te Leeuwarden jaar
1819 (5)
Dijk van Bouwe Hettes heeft voor fl. 115.= aangenomen de reparatieen van de defecte Schoorstenen van het Tuchthuis te
Leeuwarden, en e4en document betreft het certificaat van betaling enz. jaar 1822 (3)
Dijk van Bouwe Hettes onderwerp; en declaratie wegens reparatie der Fournuizen in de keuken van de gevangenis te Leeuwarden
enz. jaar 1819 (2)
Dijk van Bouwe Hettes van beroep Aannemer hij krijgt de goedkeuring om de reparatieen in de gevangenissen te Leeuwarden te
enz. enz. jaar 1821 (1)
Dijk van Broer Jans staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf.
Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen
informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door
Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)
Dijk van D. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle
Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen
en vee, enz. jaar 1877 (5)
Dijk van Dan. Christ. 426 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)
Dijk van Daniel Ch’s * 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)
Dijk van Daniel Christiaan 362 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)
Dijk van Daniel Christiaan 362 Workum 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
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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)
Dijk van Daniel Christiaan 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)

Dijk van Daniel Christiaan 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)
Dijk van de weduwe te Aalsum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Dijk van den Pieter Paskot Passchier 208 Wijckel 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)
Dijk van Detje Lammerts, 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 (4)
Dijk van Dirk Rotterdam Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)
Dijk van Dominicus, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Dijk van Douwe D. Schipper te Joure en eigenaar van een geoctrooijeerd veerschip varende van Joure op Sneek, Onderwerp
Sneker Kermis een handgeschreven brief met zijn handtekening , een klacht over de Friesche Meer en Kanaal Stoomboot Mij.
met de Stoomboot Willem I enz. enz. jar 1841 (4)
Dijk van Douwe Douwes 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)
Dijk van Douwe Douwes, 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)
Dijk van Douwe E. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Dijk van Douwe E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Dijk van Douwe Eelkes 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)
Dijk van Douwe Joure Beurtschipper Joure op Sneek
Dijk van Douwe---- Vijlstra Jelte Jurjens te Joure en Dijk van Lolle te Joure in een door beide ondertekend brief schrijven ze o.a.
eigenaren zijn van het veer van Joure op Sneek, met het Schip de Jonge Grietje en dat als varende voor zijn vader Dijk van Douwe
enz. enz. jaar 1847 (9)
Dijk van Douwe---- Vijlstra Jeltje Jurjens wonende te Joure, voor zig en andere eigenaren van een Veerschip van Joure op Sneek
en Dijk van Jolle wonende te Joure, voor zijn vader Dijk van Douwe wonend te IJlst als eigenaar van het gedeelte veer bevaren
wordende met het tweede daarbij genoemde schip verder wordt er genoemd Borger Geeltje Heeres weduwe van Jong de F.
reglement en tarieven zijn ook in het dossier enz. jaar 1848 (31)
Dijk van Douwe, 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
1866 (2)
Dijk van Douwe, Zeemilitie, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1864 (2)
Dijk van Douwe, 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
1865 (2)
Dijk van E. K. te Rauwerd 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)
Dijk van Eppe Joukes---- Klazes Wilmke weduwe van Wijland Auke Tousijn van beroep Poortiersche op de Waterpoort te
Dokkum en Wijland Sipke Aukes thans aangeloot en uitgetrokken in de namiddag met vrijmoedig beklagf over het onregt voor
zoverre zo menen door de Burgemeester C. Goslings hen aangedaan zij leeft in armoedige omstandigheden en haar oudste zoon en
zij meer dan 60 jaren ouderdom haar leven en zij oud en gebrekkig is, verder een aantal verklaringen 1e Gleistra J. A. dat hij drie
gulden per week verdiende en ten 2e Dijk van Eppe Joukes Molenaar en Wind Gosse Doedes Fabrikant en Meekeren van Geert
Riekes Scheepstimmerbaas en Minnen van Minne Engels Schipper en Koopman verklaren dat de moeder zeer zwak is en arm 3e
Postma Wijbe Anskes, Veen van der Wierd Aukes beide Dagloner, Meffert Herman gepensioneerd sergeant en Schuitenga Bartele
Sjoerds Scheepstimmerman allen ondertekenen verder een Extract Nationale Militie dat Auke Tousain is overleden 22-09-1811
oud 63 jaar enz. jaar 1817 (8)
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Dijk van Evert K. te Rauwerd staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende de
onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor
den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de
weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10)
728/19
Dijk van F of T aannemer van de bouw van bruggen in den grooten weg van Leeuwarden naar Harlingen Onderwerp. Uitsel van
26-07-1841
oplevering enz. jaar 1841 (3)
958/2 211
Dijk van F. E. te Oudkerk, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
Bladzijde 2>> verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
17-09-1839
vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
785/4
Dijk van F. te Vreeswijk, Aannemer de weg van Harlingen naar Leeuwarden betaling 2e termijn enz. jaar 1841 (1)
11-08-1841
862/17
Dijk van F., aannemer in het bouwen van bruggen de in de weg Leeuwarden naar Harlingen , Onderwerp; uitstel van oplevering
01-09-1841
jaar 1841 (3)
43
Dijk van Falentijn Fransses, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
07-08-1813
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is
07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
410-5
Dijk van Foeke, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter
28-04-1815
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)
1756
Dijk van Folkert Eelkes Schipper en wonende te Gorredijk hij ondertekend een brief met andere ondertekenden dat zij schippers
18-12-1813
aangeslagen zijn in de Belastingen op de Patenten dat zij zig hierover zeer bezwaart vinden enz. omdat zij geen Patenten hebben
zoals vele andere Schippers zoals b.v. in Woudsend en Heeg enz. jaar 1813 (2)
7-A bijlage 1 Dijk van Frank S., 112 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Mannen Huis Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
van Arrest
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
26-03-1824
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)
69/20, 2
Dijk van Franke Siebes St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met188 andere personen genaamd Nominatieve
nummer 14
Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen
20-01-1840
opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen enz. jaar
1840 (6)
69/20, 2
Dijk van Franke Siebes St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met188 andere personen genaamd Nominatieve
nummer 14
Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen
20-01-1840
opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen enz. jaar
1840 (6)
2125
Dijk van Frans Gerrits hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te
00-12-1813
kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. in hopen
te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden van welke er
zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun
huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4)
7-A bijlage 1 Dijk van Frans S., 272 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Mannen Huis Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
van Justitie
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
26-03-1824
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)
24
Dijk van Frans, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
06-01-1916
Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (3)
623-26
Dijk van Freerk staat vermeld in een document betreffende dat voornoemde overleden is aan de besmettelijke ziekte in het
22-06-1840
Armhuis te Beetgum volgens rapport van Busscher R. Med. Doctor enz. jaar 1840 (4)
611-22
Dijk van Freerk van beroep Timmerman en Veldwachter oud 50 jaar te Beetgum wonende wordt vermeld in----Busscher R. van
615-3
beroep geneesheer hij deeld mede dat in het Armhuis te Beetgum onder de aldaar gehuisveste Armen een besmettelijke ziekte heeft
18-06-1840
geopenbaard en sedert 12 mei j.l. 58 personen daar aan geleden hebben waarvan 7 gestorven, 32 hersteld en 19 nog ziek welke de
geneesheer eene Rheumatisch galachtigde koorts noemt verder een uitgebreid verslag van hem enz. jaar 1840 (14)
517-11, 2
Dijk van G. B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
19-05-1840
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 Birdaard in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
576 4e lijst
Dijk van G. G. te Grouw staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in
26-07-1814
de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
835-4
Dijk van G. J. te Workum wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane Taxatien en
05-07-1841
Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5)
825
Dijk van G. K. onderwerp: een Ordonnantie ten name van hem, jaar 1817 (1)
19-11-1817
798
Dijk van G. K. voogd op het eiland Rottum betreft een ordonnantie voor zijn tractement over de jaren 1814, 1815, 1816 en de zes
11-11-1817
eerste maanden van 1817 en het 3e kwartaal enz. jaar 1817 (1)
729/5, 290
Dijk van G. L. te Blija is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladzijde 2
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
517-11, 45
Dijk van G. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
19-05-1840
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 18301840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
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Dijk van geb. Kouwe. v.d. Riemke , komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Dijk van Geert 6 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland 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)
Dijk van Geerts 69 is zijn volgnummer en Dragten 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)
Dijk van Gerben Baukes te Tietjerksteradeel 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)
Dijk van Gerben Eedses te Roodkerk, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Oenkerk enz. enz. jaar 1822 (3)
Dijk van Gerben Eetzes te Roodkerk, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Oenkerk enz. enz. jaar 1822 (2)
Dijk van Gerben Eetzes te Roodkerk, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Giekerk in 1823 die
dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Dijk van Gerbrich Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (12)
Dijk van Gerrit * Dordrecht 06-06-1816 Dordrecht , Fuselier Alg. depot der landmagt no. 33, Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de
Krijgsraad tot vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur
oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)
Dijk van Gerrit G. Grutter 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)
Dijk van Gerrit Geerts , 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)
Dijk van Gerrit Gerrits 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)
Dijk van Gerrit Grutter 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)
Dijk van Gerrit, 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)
Dijk van Gosse---- Bakker Kornelis en Dijk van Gosse, Beurtschippers te Blija Onderwerp: een bekeuring wegens wegens
verhindering der wettige werkzaamheden en beledigingen der Rijkscommies voor scheldwoorden zoals je bent een domme kerel,
Jij zet geen poot op mijn schip enz. jaar 1841 (9)
Dijk van Gosse---- Graaf de Lammert Mr. Bakker te Blija, een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp; een
request betreffende een procesverbaal van de 19e juni wegens te laat vervoer van Zeep door de schippers van Blija Bakker
Kornelis en Dijk van Gosse ook vermeld de ontvangers van de harde zeep Wijsma J. H. te Marrum en de Graaf L. A. te Blija ,
een dossier met formulieren van o.a. in en uitgaande regten en accijnsen, ook het procesverbaal is aanwezig opgemaakt door de
Bekeurders Leeman Elias Philippus en Eisma Djurre beide ondertekenen diverse stukken enz. jaar 1841 (14)
Dijk van 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)
Dijk van H. A. te Opeinde wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Dijk van H. Aannemer :Onderwerp; reparatien die door de opzichter Overney aangewezen worden ensz. enz. jaar 1823 (2)
Dijk van H. AS. te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Dijk van H. G. te Holwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Dijk van H. G. te Westdongeradeel 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 Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Dijk van H. H. , 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)
Dijk van H. H. , 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)
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Dijk van H. H. Aebinga van Humalda J. Gouveneur van Vriesland een declaratie wegens Bureau en Huishoudelijke uitgaven enz.
enz. ook worden genoemd Ferf van der J. voor Schrijfloon, Dijk van H. H. voor Schrijfloon, Hendriks W. als vaste
schoonmaakster , Ploeg van der J. voor geleverde sachoonmaakgereedschap, Martine & Beltrami & Comp. voor
schoorsteenvegen, Beltrami de Gebroeders voor rookverdrijven en Hoogterp R. voor gedane verschotten , met vermelding van de
bedragen enz. jaar 1822 (4)
Dijk van H. H. 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)
Dijk van H. H. Hij wordt vermeld als belastingschuldigde over gebouwde eigendommen jaar 1817 (4)
Dijk van H. J. Kap. Boekhouder te Makkum betreft de wijziging van de dienstregeling met de vertrektijden van Makkum op
Bolsward door de Makkumerstoombootredery en de Winterdienst met het schip de Feniks vermeld op een gedrukte Folder
waarop een schip afgebeeld met vertrektijden enz. enz. jaar 1886 (2 akten) (7)
Dijk van H. J. Kapitein te Makkum betreft in een door hem getekende brief en een advertentie de wijziging vanaf 18 Maart in
de dienstregeling van Makkum op Bolsward enz., jaar 1903 (4)
Dijk van H. J. Kapitein te Makkum betreft de wijziging in de dienstregeling van Makkum op Bolsward enz., jaar 1899 ( 3)

Dijk van H. J. Kapitein te Makkum betreft de wijziging van de dienstregeling in 1904 met de vertrektijden van Makkum op
Bolsward door de Stoomboot de Feniks vermeld in een advertentie en een groene folder met vertrektijden enz. enz. jaar 1904
(4)
Jaar 1903
Dijk van H. J. Kapitein te Makkum een geschreven en getekende brief tevens een advertentie in de krant voor de wijziging van
akte 3
zijn dienstregeling aanvangende 15 Oktober 1903 van Makkum op Bolsward enz., jaar 1903 ( 4)
Jaar 1887
Dijk van H. J. Kapitein Boekhouder te Makkum betreft de wijziging vanaf 1 Maart 1887 van de dienstregeling met de
akte 1
vertrektijden van Makkum op Bolsward door de Makkumerstoombootredery en de Winterdienst met het schip de Feniks vermeld
op een gedrukte Folder waarop een schip afgebeeld met vertrektijden enz. enz. jaar 1887 (4)
Jaar 1888
Dijk van H. J. Kapitein Boekhouder te Makkum betreft de wijziging van de dienstregeling met de vertrektijden van Makkum op
akte 8
Bolsward door de Makkumerstoombootredery Winterdienst vanaf 5-11-1888 met het schip de Feniks vermeld op een rose
gedrukt kaartje waarop een schip afgebeeld met vertrektijden enz. enz. jaar 1888 (4)
Jaar 1891
Dijk van H. J. Kapitein Boekhouder te Makkum betreft de wijziging van de dienstregeling met de vertrektijden van Makkum op
akte 5
Bolsward door de Makkumerstoomboot de Winterdienst vanaf 05-10 -1891 vermeld met vertrektijden enz. enz. jaar 1891 (4)
Jaar 1893
Dijk van H. J. Kapitein Boekhouder te Makkum betreft de wijziging van de dienstregeling met de vertrektijden van Makkum op
akte 4
Bolsward door de Makkumerstoomboot de Feniks vermeld met vertrektijden enz. enz. met een bedrijfsstempel jaar 1891 (3)
Jaar 1894
Dijk van H. J. Kapitein Boekhouder te Makkum betreft de wijziging van de dienstregeling 23 April 1894 met de vertrektijden
akte 3, 8
van Makkum op Bolsward door de Makkumerstoomboot de Feniks vermeld met vertrektijden enz. enz. jaar 1894 (2 akten) (6)
Jaar 1895
Dijk van H. J. Kapitein Boekhouder te Makkum betreft de wijziging van de dienstregeling in 1895 met de vertrektijden van
akte 10
Makkum op Bolsward door de Makkumerstoomboot de Feniks vermeld met vertrektijden enz. enz. jaar 1895 (3))
Jaar 1896
Dijk van H. J. Kapitein Boekhouder te Makkum betreft de wijziging van de dienstregeling in 1896 met de vertrektijden van
akte 4, 9
Makkum op Bolsward door de Makkumerstoomboot de Feniks vermeld met vertrektijden enz. enz. jaar 1896 (2 Akten) (6)
Jaar 1897
Dijk van H. J. Kapitein Boekhouder te Makkum betreft de wijziging in de regeling van Makkum op Bolsward enz. tevens in
akte 5, 12
een advertentie de aankondiging van de Winterdienstregeling beginnende 27 September enz. jaar 1897 (2 akten) (6)
Jaar 1898
Dijk van H. J. Kapitein Boekhouder te Makkum betreft de wijziging per 28 Maart in de dienstregeling van Makkum op Bolsward
akte 3, 4
enz. ( in een advertentie in de krant van 28 Maart 1898) de diensten zijn in directe aansluiting met de Tram naar Sneek en Spoor
Leeuwarden enz. ook de Zomerdienst van af 1 Mei , jaar 1898 (2 akten) (8)
9
Dijk van H. J. Makkum Wijziging dienstregeling Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst
29-09-1896
en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Jaar 1885 akte Dijk van H. J. Boekhouder te Makkum betreft de wijziging van de dienstregeling met de vertrektijden van Makkum op Bolsward
8, 18
door de Makkumerstoombootredery enz. jaar 1885 (2 akten) (6)
18
Dijk van H. J. Makkum Boekhouder Makkumer Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst
19-11-1885
en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
8
Dijk van H. J. Makkum BoekhouderMakkumer Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
09-04-1885
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
5
Dijk van H. J. Makkum Dienst Makkum Bolswar Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
08-10-1891
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
3
Dijk van H. J. Makkum Dienst Makkum Bolsward met aansluiting op de Tram Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en
26-03-1898
ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
4
Dijk van H. J. Makkum Dienst Makkum Bolsward met het Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
27-04-1896
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
3
Dijk van H. J. Makkum Een wijziging in de dienstregeling Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
19-10-1893
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
6
Dijk van H. J. Makkum Gewijzigde route naar Makkum op Bolsward Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander
07-04-1910
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
12
Dijk van H. J. Makkum Kapitein Boekhouder wijziging dienst schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties
14-10-1886
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
7
Dijk van H. J. Makkum Kapitein Boekhouder , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en
10-06-1886
tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
8
Dijk van H. J. Makkum Kapitein Boekhouder, Wijziging dienst Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties
08-11-1888
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
4
Dijk van H. J. Makkum Kapitein en Boekhouder Makkumer Stoomboot Rederij , Dossier met Advertenties en ander publicaties
21-02-1885
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (6)
1
Dijk van H. J. Makkum Kapitein op het Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
10-03-1887
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
3, 15
Dijk van H. J. Makkum Schip de Feniks, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
20-04-1916
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916
32
Dijk van H. J. Makkum Schip de Feniks, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
17-04-1913
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913
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Dijk van H. J. Makkum Staking van de dienst Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 17-09-1896
Dijk van H. J. Makkum Wijziging dienst Makkum Bolsward Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 25-03-1909
Dijk van H. J. Makkum Wijziging van de dienstregeling (Winterdienst) Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 27-09-1897
Dossier (5)
Dijk van H. J. Makkum Wijziging van de Dienstregeling Makkum Bolsward Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 30-11-1899
Dijk van H. J. Makkum Wijziging van de Dienstregeling Makkum naar Bolsward Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en
ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 30-11-1899
Dijk van H. J. Makkum Wijziging van de Dienstregeling Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 30-11-1899
Dijk van H. J. Makkum Winterdienst Makkum op Bolsward Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 17-11-1910
Dijk van H. J. Makkum Winterdienst vanaf 15-10- 1905 met Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 09-03-1905
Dijk van H. J. Makkum Winterdienst vanaf 19-10-1911 met het Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 25-11-1911
Dijk van H. J. Makkum Winterdienst vanaf 24-10-1914 met het Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 27-11-1913
Dijk van H. J. Makkum Winterdienst vanaf 25-10-1915 met het Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 30-12-1915
Dijk van H. J. Makkum Zomerdienst Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 18-03-1903
Dijk van H. J. Makkum Zomerdienst v/a 14 Maart ’04 Schip de Feniks , Dossier met Advertenties en ander publicaties over
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 14-03-1904 Dossier (5)
Dijk van H. J. Makkum Zomerdienst Makkum Bolsward met Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 02-05-1898
Dijk van H. J. Makkum Zomerdienst Makkum op Bolsward Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 25-03-1909
Dijk van H. J. Makkum Zomerdienst vanaf 04-05-1914 met het Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 18-06-1914
Dijk van H. J. Makkum Zomerdienst vanaf 10 Maart 1905 met Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 09-03-1905
Dijk van H. J. Makkum Zomerdienst vanaf 22-04-1912 met het Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 25-11-1911
Dijk van H. J. Makkum Zomerdienst vanaf 28-04-1913 met het Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 22-05-1913
Dijk van H. J. Makkum Zomerdienst vanaf 9 Maart 1906 met het Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 22-03-1906
Dijk van H. J. te Makkum maakt bekend in een door hem ondertekende brief de wijziging van de dienstregeling ingaande 15
Maart 1909 met de vertrektijden van Makkum op Bolsward door de Stoomboot de Feniks vermeld in een advertentie met
vertrektijden enz. enz. jaar 1909 (4)
Dijk van H. J. te Makkum maakt bekend in een door hem ondertekende brief de wijziging van de dienstregeling ingaande 21
Maart 1910 met de vertrektijden van Makkum op Bolsward door de Stoomboot de Feniks vermeld in een advertentie met
vertrektijden enz. enz. jaar 1910 (5) vn Idskenhuizear Leeuwarden n n
Dijk van H. J. te Makkum maakt bekend in een door hem ondertekende brief de Winterdienst ingaande 23 October 1910 met de
vertrektijden van Makkum op Bolsward door de Stoomboot de Feniks vermeld in een advertentie met vertrektijden enz. enz. jaar
1910 (5)
Dijk van H. J. te Makkum maakt bekend in een door hem ondertekende brief de Winterdienst ingaande 19 Oktober 1911 met de
vertrektijden van Makkum op Bolsward door de Stoomboot de Feniks vermeld in een advertentie met vertrektijden enz. enz. jaar
1911 (4)
Dijk van H. J. te Makkum maakt bekend in een door hem ondertekende brief de Zomerdienst ingaande 15 April 1912 met de
vertrektijden van Makkum op Bolsward door de Stoomboot de Feniks vermeld in een advertentie met vertrektijden enz. enz. jaar
1912 (4)
Dijk van H. J. te Makkum maakt bekend in een door hem ondertekende brief de Zomerdienst ingaande 28 April 1913 met de
vertrektijden van Makkum op Bolsward door de Stoomboot de Feniks vermeld in een advertentie met vertrektijden enz. enz. jaar
1913 (5)
Dijk van H. J. te Makkum maakt bekend in een door hem ondertekende brief de Winterdienst ingaande 24-10-1914 met de
vertrektijden van Makkum op Bolsward door de Stoomboot de Feniks vermeld in een advertentie met vertrektijden enz. enz. jaar
1913 (4)
Dijk van H. J. te Makkum maakt bekend in een door hem ondertekende brief de Zomerdienst ingaande 4 Mei 1914 met de
vertrektijden van Makkum op Bolsward door de Stoomboot de Feniks vermeld in een advertentie met vertrektijden enz. enz. jaar
1913 (4)
Dijk van H. J. te Makkum maakt bekend in een door hem ondertekende brief de Winterdienst ingaande 25-10-1915 met de
vertrektijden van Makkum op Bolsward door de Stoomboot de Feniks vermeld in een advertentie met vertrektijden enz. enz. jaar
1915 4)
Dijk van H. J. te Makkum betreft de wijziging van de dienstregeling ingaande 10 Maart 1905 met de vertrektijden van Makkum
op Bolsward door de Stoomboot de Feniks vermeld in een advertentie en een groene folder met vertrektijden enz. enz. jaar
1905 (2 akten) (8)
Dijk van H. J. te Makkum betreft de wijziging van de dienstregeling ingaande 6 Maart 1906 met de vertrektijden van Makkum op
Bolsward door de Stoomboot de Feniks vermeld in een advertentie met vertrektijden enz. enz. jaar 1906 (4)
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Dijk van H. J., Kapitein Boekhouder van de Makkumerstoombootrederij schrijft een brief aan de gedeputeerde Staten die hij
ondertekend met het verzoek hem een vergunning te verlenen voor zijn boot toen nog genaamd “Flevo” thans de “Fenix’ met de
maten enz. Voor het vaarwater Makkum naar Bolsward enz.jaar 1891 (3)
Dijk van H. J., Kapitein Boekhouder van de Makkumerstoombootrederij , 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)
Dijk van H. K. te Scharnegoutum 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)
Dijk van H. M. ---- 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)
Dijk van H. M. (Hans Melles) in leven erfgezetene te Tzum en oudste Assessor der Grietenij Franekeradeel een kennisgeving van
zijn overlijden op de 9e februari enz. jaar 1837 (4)
Dijk van H. 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)
Dijk van H. M. Lieutenant Colonel voor het 13e Bataillon Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat
de geschiktheid van Hilarides Marten Zijtzes bestaat uit het onmatig gebruik van sterken drank enz. jaar 1815 (1)
Dijk van H. Makkum Schip de Feniks, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917
Dijk van H. Makkum Schip de Feniks, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912
Dijk van H. N. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Wieuwerd en Canton Baard op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd,
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Dijk van H. te Rottevalle 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)
Dijk van H. te Rottevalle staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Dijk van H. U----, een handgeschreven brief van de Kerkenraad aldaar om subsidie voor ene te beroepen Leeraar ook al omdat
hunne leeraar vertrokken is naar het eiland Terschelling, de doopsgezinde gemeente te Britserd heeft 150 zielen en deze het
tractement niet kunnen opbrengen enz. enz. ondertekend door den leden van de kerkenraad Schilstra Jouke L., Dijk van H. U.,
Meer v.d. H. J., Pieksma L. H. en Son van P. T. Jaar 1822 (3)
Dijk van H. van beroep Matroos 13-05-1839
Dijk van H. van beroep Matroos11-04-1839
Dijk van Hans M. 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)
Dijk van Hans 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)
Dijk van Hans Melles 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)
Dijk van Hans Melles, Koopman, Hij is benoemd door Bunga S. tot Schatter der Belastingen te Franeker enz. enz. jaar 1823 (4)
Dijk van Hans Melles, Koopman 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 Bij Schatter enz. jaar 1825 (4)
Dijk van Hans, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Dijk van Haring Tjeerds 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)
Dijk van Harmen te Bozum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Dijk van Harmen U., Boer te Wieuwerd met (11 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)
Dijk van Harmke Meines, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12)
Dijk van Hendrik G. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839 enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
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Dijk van Hendrik Jans * 26-07-1818 Midwolde 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)
Dijk van Hendrik, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Dijk van Hette Heins Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement. Jaar
1824 (2)
Dijk van Hette Heins staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en
jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)
Dijk van Hette Heins wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter Provinciale
Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol hunner
tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8)
Dijk van Hette Heins, 554 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)
Dijk van Hielke te Rottevalle 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)
Dijk van Hieltje Jacobs Makkum Kapitein op het Schip de Feniks, 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, jaar 1895
Dijk van Hieltje Jakobs Makkum Kapitein op het Schip de Freriks, 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, 02-06-1904
Dijk van Hieltje Jakobs Makkum Kapitein op het Schip de Freriks, 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, 02-10-1909
Dijk van Hieltje Jakobs Makkum Kapitein op het Schip de Freriks, 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, 05-10-1899
Dijk van Hijltje te Makkum, Omnibus ondernemer jaar 1903 (1) , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-09-1903
Dijk van Hiltje 03-05-1839 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met
8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document
zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de
Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Dijk van Hiltje Martens, 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. 09-02-1839 (11)
Dijk van Hylkje (Hieltje) Jacobs Makkum Kapitein op het Schip de Feniks, en Maas Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar
van het Schip de Feniks 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 enz., jaar 1902 (59)
Dijk van Hylkje Jacobs Makkum Kapitein op het Schip de Feniks , 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, 23-09-1909
Dijk van Hylkje Jacobs Makkum Kapitein op het Schip de Feniks, 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, 16-04-1896
Dijk van Hylkje Jacobs Makkum Kapitein op het Schip de Feniks, 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, 08-05-1896
Dijk van Hylkje Jacobs Makkum Kapitein op het Schip de Feniks, 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, jaren 19-05-1896
Dijk van Hylkje Jacobs Makkum Kapitein op het Schip de Feniks, 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, 10-08-1899
Dijk van Hylkje Jacobs Makkum Kapitein op het Schip de Feniks, 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, 12-12-1895
Dijk van Hylkje Jacobs Makkum Kapitein op het Schip de Feniks, 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, 19-12-1895
Dijk van Hylkje Jacobs Makkum Kapitein op het Schip de Feniks, 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, 20-09-1909
Dijk van Hylkje Jacobs Makkum Kapitein op het Schip de Feniks, 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, 30-05-1896
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Dijk van Hylkje Jacobs Makkum Kapitein op het Schip de Feniks, 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, 07-10-1909
Dijk van Hylkje Jacobs Makkum Kapitein op het Schip de Feniks, 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, 09-03-1896
Dijk van Hylkje Jacobs Makkum Kapitein op het Schip de Feniks, 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, 16-04-1896
Dijk van Hylkje Jacobs Makkum Kapitein op het Schip de Feniks, 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, 16-06-1904
Dijk van Hylkje Jacobs Makkum Kapitein op het Schip de Feniks, 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, 15-10-1909
Dijk van IJpe Bokes 588 Jelsum 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)
Dijk van J. C. ondertekend een brief als Commissaris uit aller naam betreffende de gezamelijke brood en klein bakkers der
gemeente Leeuwarden dat bij weder invoering van den Impost op het gemaal enz. jaar 1814 (4)
Dijk van J. Hemelumer Oldeferd Kapitein op de Johanna komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)
Dijk van J. J. te Irnsum onderwerp; een bekeuring op patentrecht jaar 1841 (1)
Dijk van J. K. te IJsbrechtum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. zijn reclame tegen de aanslag is
afgewezen enz.jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Dijk van J. L. Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden van de hervormde gemeente en hoofden der
huisgezinnen te Haskerdijken naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz. verklaren uit ons midden te commiteren en te
benoemen de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs beide Veenlieden en Boetje Auke Klazes alle te
Haskerdijken ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper Euverman Hendrik Jans den 27e april , jaar 1823 (4)
Dijk van J. L. lid der hervormde gemeente en hoofd van zijn huisgezin te Haskerdijken---- Onderwerp: Afkoop van het onderhoud
der Hervormde Kerk en Toren in Haskerdijken met een lijst van punten met beschrijving der kerk en de bedragen van afkoop
enz. enz. jaar 1822 (6)
Dijk van J. L. staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de
Correctioneele Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats en de reden
waarvoor hij voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7)
Dijk van J. L. wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te Leeuwarden
genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem, jaar 1841 (7)
Dijk van J. Rijks Veldwachter te Leeuwarden (een dossier) met een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij
ontslag vraagt wegens de functie van enz. enz. en zijn eervol ontslag en er is bezwaar tegen het behoud van bevoegdheid van hem
als hij onbezolgd veldwachter wordt. Enz. enz. jaar 1919 (14)
Dijk van J. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid
en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Dijk van J. te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier betreffende dat zij
verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes en Co.
Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is? En of hij enige toestemming nodig heeft om met
de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen Makkumer en Parregaster Meerpolder,
Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende
het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij gevestigd te Makkum een
advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder ondertekend door de Hoofdingenieur
Vermaet S. J?. enz. jaar 1899 (40)
Dijk van J. W. het betreft zijn declaratie voor geleverde goederen ten behoeve van de gevangenissen te Leeuwarden enz. jaar 1821
(2)
Dijk van J. W. hij is Knecht of Bewaarder van de 1e klasse in het huis van Arrest en Justitie (blokhuis) op een jaarlijks tractement
van drie honderd guldens enz. jaar 1825 (4)
Dijk van J. W. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van de gevangenhuisen te
Leeuwarden over het 4 Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar
1813 (7)
Dijk van Jacob De weduwe, Beurt en Veerdienst van Makkum naar Franeker en Leeuwarden, zij 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
Dijk van Jacob---- Dreunhuizen Bernardus, knecht bij den Cipier in het Blokhuis te Leeuwarden sinds 1 mei 1820 in een
handgeschreven brief met zijn handtekenig wordt verteld o.a. dat hij de sterktste mishandelingen van den Cipier Dijk van Jacob
en zijn vrouw tot zijn leedwezen moeten ondervinden en dat deze hem opelijk beschuldigd heeft van gemeenschap met enige
vrouwelijke gevangenen dat hij zig heeft beklaagd bij de politie, bij de Regenten maar enz. enz. hij slechts 2 maal in het afgelopen
half jaar naar een openbare Godsdienst heeft mogen gaan enz. enz. en dit alles door het overmatig drankgebruik van de Cipier en
zijn Vrouw enz. enz. enz. jaar 1821 (6)
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Dijk van Jacob Freerks, hij blijft nalatig in het betalen van zijn aanslag in de Directe Belastingen over de jare 1815 en reeds door de
Deurwaarder van Leeuwen te Beetsterzwaag enz. enz. jaar 1815 (1)
Dijk van Jacob Jacobs---- Dijk van Wijbe Jacobs en zijn vader Dijk van Jacob Jacobs, beide arbeiders te Sexbierum en beklaagden
de eerstgenoemd is in 1824 al veroordeeld om f. 10 te betalen of 8 dagen gevangenis enz. maar dat destijds de fout bij de
beklaagde Pieters Wijpkje oud 49 jaren en huisvrouw van Dijk van Jacob Jacobs, enz. enz. wegens het niet aangeven van haar
zoon voor de Militie enz. jaar 1825 (4)
Dijk van Jacob Jans hij is nummerverwisselaar voor Lantinga Pieter Tjeerds 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)
Dijk van Jacob Jans 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)
Dijk van Jacob Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Dijk van Jacob M. te Driezum no. 75 wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende aanwijzing van de door de
Rijksschatters Jonker J. en Brons J. over 1839-1840 geschatte percelen beneden belastbaarheid en van de aan dezelve deswege
toekomende beloning ingevolge Resolutie van den 17 juni 1837 no. 96 enz. Controle Bergum, Gemeente Akkerwoude in het
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Dijk van Jacob Siedses, de weduwe---- 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)
Dijk van Jacob Wijbes tot hier toe Cipier in het huis van arresten Justitie te Leeuwarden zijn request betreffende zijn pensioen en
hij wil een andere post met dezefde bezoldiging enz. jaar 1825 (3)
Dijk van Jacob Wybes Congierge in het Blokhuis oud 30 jaren, komt voor in een document met 7 kolommen met veel info, van
de namen van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te Leeuwarden en van de beambtes en geemployeerden enz.
enz. jaar 1822 (6)
Dijk van Jacob Wybes, 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
Dijk van Jacob Wybes, 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)
Dijk van Jacob Wybes, 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)
Dijk van Jacob, 258 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)
Dijk van Jacob, 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)
Dijk van Jacobus, 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)
Dijk van Jakob hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor
de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Dijk van Jakob Markus, 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)
Dijk van Jan , Chef Veldwachter te Hem. Oldephaert wonende te Koudum in een door hem geschreven en ondertekende brief
verzoekt hij aan de Heer Commissaris van Friesland ontheffing van enz. om zijn nevenfunctie als plaatselijke Deurwaarder enz.
jaar 1921 en 1922 (8)
Dijk van Jan . Onderwerp; Betaalbaar stellen van Wissels betreffende leverancie van Vriesche paarden door den Prins gerecurreerd
enz. jaar 1814 (2)
Dijk van Jan 31 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)
Dijk van Jan 480 Marum 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)
Dijk van Jan Coops wonende te Workum geeft met schuldig respect te kennen in een door hem getekende brief dat hij tijdens klein
twintig jaar als knecht is in dienst geweest bij de weduwe Visser Lolke van beroep Kalkbrandster te Workum, dat hij op 10 Maart
1825 naar zijne mening willekeurig uit den dienst is ontslagen en hij schadevergoeding wenst maar onvermogend zijnde verzoekt
hij de Gouveneur enz. enz. jaar 1825 (4)
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Dijk van Jan Dirks 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)
Dijk van Jan H., 29 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)
Dijk van Jan hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 60 wegens schadevergoeding van een paard ten dienste van de
Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Dijk van Jan J., 129 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)
Dijk van Jan Jac. Winkelier van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Dijk van Jan Jacobs staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Grouw 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)
Dijk van Jan Jacobs, 61 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)
Dijk van Jan Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma
van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe
als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815
in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Dijk van Jan Jans Winkelier in waren van de eerste soort te Noordwolde staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het resultaat van opneming aan de huizen van Patentpligtigen
enz. jaar 1824 (5)
Dijk van Jan Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma
van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie
Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal
dossier (22)
Dijk van Jan Jans, Hij is wegens krankzinnigheid geplaatst in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. jaar 1824
(3)
Dijk van Jan Jans, 35 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)
Dijk van Jan Joukes staat vermeld in een document van de Directeur der registratie in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende voornoemde zijn testament in leven Huisman te Ferwerd en ook vermeld een dwangschrift aan Dijk van Meindert Jans
zijn zoon er wordt gesproken over in de n boedel brengen van f 12.000 enz. jaar 1824 (4)
Dijk van Jan Koops, Kalkbrandersknecht te Workum en gehuwd met de enigst nagelaten dochter van Wijlen Sybolts Jacob in
leven vuilnisvoerder en reiniger der enz. enz., dat mijn schoonvader heeft gekocht van Adema Folkert Gerbens in de jare 1794 enz.
enz. jaar 1817 (2)
Dijk van Jan Leenderts Veenman te Nijehaske voor de Rechtbank van Strafzaken te Heerenveen wegens verzuim van aangifte in
het Patentregt van een bij hem in gebruik zijnde open vaartuig enz. jaar 1841 (2)
Dijk van Jan Marrum Veldwachter Met Signalement jaar 1916
Dijk van Jan Martens, 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)
Dijk van Jan Martens, 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)
Dijk van Jan Oomkes Mr. Bakker Leeuwarden is in qlt als Commissarie door de heren burgemeester alhier benoemd tot wegen en
examiniseren van het brood alhier gebakken gesterkt Steurbroek Cuenus Jacobus Commissaris van Politie zij vonden 28 halve
broden die te ligt bevonden zijn afkomstig van Broersma Jan S. Mr. Bakker te Wijns enz. waarop procesverbaal enz. jaar 1814 (1)
Dijk van Jan Ruurds---- Dijk van Jouw Ruurds de belasting wil van hem een bedrag vorderen onder de naam van Dijk van Jan
Ruurds maar deze laatste naam blijkt onjuist te zijn enz. jaar 1816 (1)
Dijk van Jan Sjerps 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)
Dijk van Jan Sjerps 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)
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Dijk van Jan te Sneek, Beurt en Veerdienst van Sneek 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 1835 (8).
Dijk van Jan, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Dijk van Jan, 127 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)
Dijk van Jan, 192 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst
der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het
tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 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)
Dijk van Jan, Kanonnier Korps rijdende artillerie * 05-05-1818 Leeuwarden, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire
stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag
zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar
1841 (4)
Dijk van Jantje Lieuwes 01-05-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten
voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Dijk van Jeke, 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)
Dijk van Jelke Joukes--- Buwalda Ulbe Gerrits te Anjum Rog en Pelmolenaar, heeft deze molen op 8 Maart 1824 gekocht van Dijk
van Jelke Joukes te Anjum Koornmolenaar onderwerp; het voortzeyyen van de Molen en de voorwaarden waaronder door de
Directeur der belastingen enz. jaar 1824 (5
Dijk van Jelle Johannes Veldwachter te Joure 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)
Dijk van Jelle, 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
Dijk van Jentje M. 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)
Dijk van Jetske O. 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)
Dijk van Jetske O. 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)
Dijk van Johan Hendrik Coenraad te Leeuwarden, Sollicitatie als Deurwaarder Directe Belastingen te Leeuwarden , met een staat
van kennis enz. ook met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (11)
Dijk van Johannes * 21-09-1811 Schagen Hussaar, Regiment Hussaren no. 6, 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 tot
den Doodstraf met den Strop inzake van Desertie naar den vijand maar de straf is door Z.Majesteit veranderd in 12 jaar
kruiwagenstraf en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte,
kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)
Dijk van Johannes ---- Dijk van Minke * 1831 zoon van Dijk van Johannes en Wolters Wijpkje wordt vermeld in een document
staten van inlichtingen en op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar gedoopt en
opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4)
Dijk van Johannes Alberts te Opsterland 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)
Dijk van Johannes Sipkes, 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)
Dijk van Johannes uit een kamer bij de Hoeksterpoort,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)
jaar 1815.
Dijk van Johannes, 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)
Dijk van Johannes, 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)
Dijk van Johannes, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Dijk van Johannes----Keilman Gerrit cigarenfabrikant en Simons Wouter, Koopman en Nauta Abel Baukes Koopman allen te
Bolsward, staan in een Notarieele akte van Notaris Bruinsma Nicolaas Laurentius Jacobus stellen zich borg voor een bedrag van fl.
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1000.= van Simons Wouter en Nauta Abel Baukes als Concessionaaren ter oprichting ener stoombootdienst als getuigenn treden
op; Postma Jan, Tuinman en Dijk van Johannes, Klerk enz. jaar 1880 (3)
Dijk van Jolle---- Vijlstra Jeltje Jurjens wonende te Joure, voor zig en andere eigenaren van een Veerschip van Joure op Sneek en
Dijk van Jolle wonende te Joure, voor zijn vader Dijk van Douwe wonend te IJlst als eigenaar van het gedeelte veer bevaren
wordende met het tweede daarbij genoemde schip verder wordt er genoemd Borger Geeltje Heeres weduwe van Jong de F.
reglement en tarieven zijn ook in het dossier enz. jaar 1848 (31)
Dijk van Joost Lammerts, 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 (4)
Dijk van Jouke de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Dijk van Jouw Ruurds de belasting wil van hem een bedrag vorderen onder de naam van Dijk van Jan Ruurds maar deze laatste
naam blijkt onjuist te zijn enz. jaar 1816 (1)
Dijk van Jurjen Gerbens---- Wibalda J. D. Kapitein bij de Landstorm wegens het transporteren der gevangene Dijk van Jurjens
Gerbens en Steenstra Johannes op 24 Aug. 1815 van Metslawier naar Leeuwarden, de schout van de gemeente Metslawier
verzoekt aan de Gouveneur of hij dit mag uitbetalen uit de enz. Jaar 1816 (3))
Dijk van K. B. te Warga wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Dijk van K.---- 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 (2) dossier (45)
Dijk van K. T. te Oosterwierum 24 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)
Dijk van K. W. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum,
mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)
Dijk van K. W. 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)
Dijk van Klaas Bonnes 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)
Dijk van Klaas Bonnes 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)
Dijk van Klaas Jans te Rottum hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst
der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen
opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen informatie
enz. , jaar 1840 (6)
Dijk van Klaas Jans te Rottum hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst
der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen
opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen informatie
enz. , jaar 1840 (6)
Dijk van Klaas Klaassen ---- Boelens , Commissaris een enveloppe met veel tekst en een rode lakzegel van Amt Norden
verzonden aangetekend uit Nieuwe Schans op 19-07-1823 met schuit no. 2, Boelens , Commissaris. En Luining Commissaris
schuit 1. verder genoemd Eskes K. enz. verder een Duitse brief met onderwerp: de lading van een vergaan schip met een
Inventaris en Specificatie oook met een lakzeget van Amt Nord, tevens komen voor, Visser Remke Reinders, schipper, Dijk van
Klaas Klaassen, Jellen Jurgen op Schiermonnikoog, Ubbens Vogd de Strandvonder zijn rekening, Claessen Claas, Jurgens Foike
een rekening met zijn handtekening, jaar 1823 (18)
Dijk van Klaas Willems te Langweer, 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)
Dijk van Klaas, 110 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)
Dijk van Klaas, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Dijk van Kornelis , 7e regiment Infanterie , gaat op de Zeevisscherij, 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)
Dijk van Kornelis staat vermeld in een document genaamd; Opgave van de Commiesen der Directe Belastingen In en Uitgaande
Regten en Accijnsen in Vriesland , wier eervol ontslag met aanspraak op pensioen voor wordt gesteld door de Hoofdinspecteur van
Vriesland enz. jar 1840 (6)
Dijk van L. B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel
over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Akkrum in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
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Dijk van L. D., Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente
Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie
zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers
enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van gebouwde en ongebouwde eigendommen maar 16 stuivers en dat daar geen een van
de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz.
jaar 1814 (4)
Dijk van L. een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij bedankt als lid van het college van zetters der belastingen
jaar 1920 (4)
Dijk van L. G. ---- Kerken, De kerkenraad van IJlst Onderwerp: de Oude en Onbruikbare Kerk enz. enz. ondertekend door
Rodenburg A., Venema L. C., Randon van Yse D., Veen van der J. F., Vellinga H. A., Cuperius A., Oppedijk J. W. Dijk van L.
G. en Ley v.d. jaar 1823 (2)
Dijk van L. G. (Lammert Geerts) (President Burgemeester) hij ondertekend een document als lid van de Vroedschap van IJlst
onder voorzitterschap van den President Burgemeester. Met als onderwerp; een Proces Verbaal aangaande de Stadsbelasting zoals
b.v. op het Rund Slagtvee enz. jaar 1814 (5)
Dijk van L. G. (Lammert Geerts) (President) hij ondertekend samen met de Burgemeester en Vroedschap der Stad IJlst een
verzoek aan de Gouverneur van Vriesland om voor het volgend jaar verschoond te blijven van aanslagen enz. jaar 1814 (1)
Dijk van L. G. (Lammert Geerts) als Burgemeester benoemd voor de Stad IJlst 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)
Dijk van L. G. (Lammert Geerts) Burgemeester der Stad IJlst (treed af 2 januari 1818) 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)
Dijk van L. G. (Lammert Geerts)---- Kate ten P. (Pieter) President Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat er een brandbrief is gevoncden waarin gedreigd wordt dat indien de Executie omtrent
enz. in brand zal steken de Huizinge Schuur en Molen van den heer Burgemeester Dijk van L. G. (Lammert Geerts) de Huizinge en
Schuur van den heer Burgemeester Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) en van de heer Buitenhoff Rijkel S. enz. jaar 1815 (2)
Dijk van L. G. (Lammert Geerts) ondertekend het navolgende document> Eldering Roelof het betreft de restitutie van kosten aan
hem en de President Burgemeester van Workum is zelf de oorzaak van de kosten der reizen welke de armenvoogden van IJlst
hebben moeten doen enz . jaar 1815 (2)
Dijk van L. G. (Lammert Geerts) President Burgemeester van IJlst hij is mede ondertekenaar als lid van de Vroedschap van IJlst,
Onderwerp: een brief geschreven aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bestrijding der behoeften over 1815 alleen
moeten worden gevonden door de middelen enz. jaar 1814 (2
Dijk van L. G. (Lammert Geerts). President Burgemeester van IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij
zal gelasten Visser Sjouke Simons op marsch te begeven maar dat zodanige naam niet nog perzoon hier niet bekend is maar in
onze alphbetische lijst komt wel voor Visser Cornelis Jans, Visser Jan Cornelis en Visser Sjoerd Gatzes enz. jaar 1815 (1)
Dijk van L. G. (Lammert Geerts)----Doopsgezinden: de President en Predikant Reinema L. C. en Hoekstra Lible W. Kerkvoogd ,
hun kerkgebouw te IJlst is in een beklagen waardige toestands, ook de Hervormden maken gebruik van hun gebouw maar deze
hebben 800 menschen en het gebouw is te klein en eigenlijk maar voor 400 menschen geschikt, tevens een verklaring van
Burgemeester en de Raad van IJlst Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) Burgemeester, de raadsleden zijn: Dijk van L. G. (Lammert
Geerts) (Lammert Geerts) Ringnalda Hotse, Stellingwerf Broer S. , Buitenhoff Jan Y.? met hun handtekeningen en ook een
lakzegel van de stad IJlst enz. enz. jaar 1822 (5)
Dijk van L. G. (Lammert Geerts)----IJlst in een document wordt vermeld dat IJlst in 1814 1100 zielen telt waarvan wel 1/3 arm zijn
en de overige zijn merendeels even in staat de kost te winnen terwijl slechts een zeer klein getal begoedigd is enz. ondertekend
door de Burgemeester van IJlst Dijk van L. G. (Lammert Geerts) jaar 1814 (3)
Dijk van L. G. (Lammert Geerts)----Overwijk Sjurkje (Sjiertje) Symons (Simons) weduwe van Katsma Syben (Symen) wonende te
IJlst de Burgemeester van de Stad IJlst geeft te kennen aan de Militaire raad dat behalve hare zoon Katsma Klaas Sybes thans in
active dienst in de Landmilitie nog zonen heeft als volgt: Katsma Symen Sybes * 14-05-1793, Katsma Jacob Symens * 04-091795, Katsma Pieter Symens * 23-09-1797, Katsma Hessel Symens * 13-02-1800, Katsma Douwe Symens * 26-05-1806 tevens
een request van eerstgenoemde moeder dat haar zoon Katsma Klaas Sybes (Symens) die in de landmilitie enz. door zijn werk als
Scheepstimmerknecht voorziet in het onderhoud van haar en 5 broeders en dat zij van alle onderhoud zou zijn verstoken enz. en
verzoekt dan ook haar zoon Katsma Klaas Sybes (Symens) vrijstelling te verlenen tevens erbij een ondertekende verklaring ter
ondersteuning van haar request door Sitinga Jelle Broers(ondertekent als Siettenga), Sneijder Jan Siemens, Post Jacob Ages onder
IJlst en Wiersma Sipke Tjeerds te Heeg alle ongehuwd en zelf vallende in de Landmilitie enz. enz. ook een verklaring van de
President Burgemeester van IJlst Dijk van L. G. (Lammert Geerts) jaar 1814 (9)
Dijk van L. W. staat vermeld in een dossier betreffende zijn geneeskundige verklaring van het 3e regiment Infanterie Reserve
Bataillon ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommandant Wenkenshoven v. T.? enz. jaar 1841 (2)
Dijk van L. wonende in wijk I. 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)
Dijk van Lammert Andries, 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 (4)
Dijk van Lammert G. , 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)
Dijk van Lammerts Geert 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 IJlst enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Dijk van Lammerts Geert 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 IJlst en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Dijk van Lammerts Geert 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 IJlst enz. jaar 1816 (2)
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Dijk van Lammerts Geert 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 IJlst en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1816 (7)
Dijk van Leendert Wiegers betreft betaling kosten van fl. 1207.18 wegens een beslag op zijn goederen jaar 1824 (1)
Dijk van Leendert Wiegers wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de Directe Belastingen en
Accijnsen Onderwerp een antwoord op een request. Jaar 1824 (4)
Dijk van Lieuwe . 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)
Dijk van Lieuwe Doekes, Hartmans Hartman Dirks waarnemend Strandvonder enz. enz. in bijzijn van Feyfer de Jan Jansz. en
Kamminga Simon Hendrik commiessen bij de belastingen te Wierum zijn overgegaan tot het inventariseren van een partij losse
tabaksbladen geheel nat en door het zeewater beschadigd enz. geborgen door Dijk van Lieuwe Doekes, Boer de Johannes Atzes,
Jong de Ulrik Christiaans , Visser Gerlof Tietes, Wieringa Gerlof Sytzes, Mans Willem Riemerens , Schregardus Frederik Eelzes,
Jong de Louw Ates, Kleine de Age Alofs, Zee van der Einte Jans , bij elke berger staat wat hij geborgen heeft uit zee enz. enz. jaar
1823 (4)
Dijk van Lieuwe Fransen staat vemeld in een document van verlofpassen ondertekend door de Luitenant Kolonel Commandant
van het Depot 8e Infanterie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)
Dijk van Lieuwe Jochems ---- Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dijk van Lieuwe Jochems geboren in 1797 is ingeschreven omdat hij enz. jaar
1817 (1)
Dijk van Lieuwe naar de Oostzee, Grenadiers en Jagers, 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)
Dijk van Lieuwe naar Java, Regiment Grenadiers en Jagers 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)
Dijk van Lieuwe naar Java, Regiment Grenadiers en Jagers 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)
Dijk van Lieuwe naar Java, Rewgement Grenadiers en Jagers 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)
Dijk van Lieuwe naar New York, Regiment Grenadiers en Jagers 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)
Dijk van Lieuwe R. 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)
Dijk van Lieuwe Romkes naar Java, Regiment Grenadiers en Jagers 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)
Dijk van Lieuwe, Regiment Grenadiers en Jagers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Dijk van Lieuwe, Regiment Grenadiers en Jagers 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)
Dijk van Lieuwe, Regiment Grenadiers en Jagers 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)
Dijk van Lieuwe, Grenadiers en Jagers, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Dijk van Lieuwe, Regiment Grenadiers en Jagers 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)
Dijk van Lolle----Vijlstra Jelte Jurjens te Joure en Dijk van Lolle te Joure in een door beide ondertekend brief schrijven ze o.a.
eigenaren zijn van het veer van Joure op Sneek, met het Schip de Jonge Grietje en dat als varende voor zijn vader Dijk van Douwe
enz. enz. jaar 1847 (9)
Dijk van Lubbert, 255 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)
Dijk van Luitje te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Dijk van Lykle Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen
info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Dijk van M. D. te Workum 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)
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Dijk van M. H.----Monsma Dirk Bruins beroep Kleinwinkelier oud 29 jaren gehuwd en 1 kind te Harlingen, in een door hem
geschreven en ondertekende brief dat wegens het overlijden van de schatter Dijk van M. H. of hij met de vacerenden post van
schatter van het slagtvee te Harlingen mogen worden begunstigd enz enz. enz jaar 1825 (7)
Dijk van Maaike, 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)
Dijk van Margje Bonnes te St. Johannesga zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder
de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Dijk van Margje Bonnes te St. Johannesga zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder
de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Dijk van Marten Heeres, 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)
Dijk van Marten Heeres, 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)
Dijk van Marten, 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)
Dijk van Martje F. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de gemeente Giekerk Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Dijk van Meindert Jans---- Dijk van Jan Joukes staat vermeld in een document van de Directeur der registratie in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende voornoemde zijn testament in leven Huisman te Ferwerd en ook vermeld een dwangschrift
aan Dijk van Meindert Jans zijn zoon er wordt gesproken over in de n boedel brengen van f 12.000 enz. jaar 1824 (4)
Dijk van Meine Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (12)
Dijk van Meine Sijbrens Congierge te Joure Getuige bij Notariele akte Vergunning verleend tot het uitvoeren van…… Dossier (7)
Dijk van Meine Sijbrens---- Rinkes Inne Jans te Joure heeft zig via notarieele akte voor de naleving der verpligtingen enz. bij de
Notaris Munnik Johannes Hermanus David (met een mooi gaaf rood lakzegel van de Notaris) zig als borg voor fl. 400.=
verbonden van Tieleman Wiebe betreft de stoombootdienst Joure-Heeg-Lemmer en Oosterzee of Echten en Sneek v.v. enop Balk
wegens uitbreiding van de dienst enz. als getuigen treden op Keverling Albertus Sijbrandus wethouder der gemeente Haskerland en
Veen van der Wietze Benedictus secretaris bij het bestuur van de gemeente wonende beide te Joure, Dijk van Meine Sijbrens
Congierge en Klompenmaker Hendrik Veldwachter enz. jaar 1879 (7)
Dijk van Meine Sijbrens te Haskerland 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)
Dijk van Meine, 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)
Dijk van Meint, 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)
Dijk van Minke * 1831 zoon van Dijk van Johannes en Wolters Wijpkje wordt vermeld in een document staten van inlichtingen en
op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar gedoopt en opgezonden naar
Ommerschans enz. jaar 1841 (4)
Dijk van Minke wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Dijk van Minne Syberens vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de
Provincie Vriesland dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op den
10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2)
Dijk van O. R. te Dragten 46 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)
Dijk van Obbe, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
Dijk van Oege Lieuwes gedeserteerd 24-11-1840 en weer terug op 26-04-1838 opgenomen in het register Weezen van Vriesland
en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging
onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Dijk van Oege Lieuwes wordt vermeld in een document Staat van Mutatien in het personeel der van het Gouvernement
overgenomen in de Kindergestichten; Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen over de maand december 1840 enz. jaar 1841 (4)
Dijk van Oege, 350 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)
Dijk van Oene Rinderts 36 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling
Infanterie van de 2e Kompagnie, de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is
of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)
Dijk van Otse te Smallingerland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
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Dijk van P. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland
04-07-1817
betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een brief dat sedert de oprigting dezer Schutterij na de omwenteling is
hier nimmer eenige Nagtwagtsdienst door derzelveleden gepresteerd maar have en goed der ingezetenen altijd toevertrouwd aan de
waakzaamheid der gewone Nagtwagten (Ratellieden) enz. onder deze brief staan de namen van de Wagtdoende Officieren en
Onder Officieren der Dienst doende Schutterij van Sneek en wel Nijland Jurjen, Gonggrijp Teetse, Rienstra P. Bleeker M. W.,
Wouters J., Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J.
Fourier. enz. jaar 1817 (6)
293
Dijk van P. ---- Vlink IJ. Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
02-07-1817
Nationale Militie betreffende de klagten van de leden der Schutterij dat zij de nagtwagten wederom weer te zullen waarnemen was
getekend door. Nijland Jurjen, Gonggrijp Taatse, Rienstra P., Bleeker M. W., Wouters J.,Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S.,
Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier enz. jaar 1817 (2)
966/7 en
Dijk van P. B. te Sijbrandaburen staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
881/14
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladz.12>>
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
27-08-1839
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
1070-8
Dijk van P. H. te Langweer staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
623-665
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
28-10-1840
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
966/7 en
Dijk van P. K. te Langweer staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladzijde 2>> ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
27-08-1839
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
370
Dijk van P. L. Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden van de hervormde gemeente en hoofden der
02-05-1823
huisgezinnen te Haskerdijken naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz. verklaren uit ons midden te commiteren en te
benoemen de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs beide Veenlieden en Boetje Auke Klazes alle te
Haskerdijken ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper Euverman Hendrik Jans den 27e april , jaar 1823 (4)
1200
Dijk van P. L. lid der hervormde gemeente en hoofd van zijn huisgezin te Haskerdijken---- Onderwerp: Afkoop van het onderhoud
26-12-1822
der Hervormde Kerk en Toren in Haskerdijken met een lijst van punten met beschrijving der kerk en de bedragen van afkoop
enz. enz. jaar 1822 (6)
1098
Dijk van P. L.----Haskerdijken , onderwerp: het een aanbod om den afkoop van het onderhoud van den Hervormde Kerk en de
19-11-1822
Toren aldaar enz. enz. ten huize van Euverman Hendrik Jans Tapper te Haskerdijken zijn aanwezig de heer Grietman van
Haskerland namens de heer staatsraad Scholten Fannirus er is een 1e aanbod en een 2e aanbod enz. enz. tevens aanwezig
Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Assessor van de Grietenij Haskerland verder aanwezig de leden van de kerkeraad die teenen
als volgt: Moed R. Jans , Dijk van W. L., Groot de W. A., Boetje Auke Klazes, Veen van der J. W., Moed H. Jans, Hoekstra B.
Henderijk, Veen van der J. W., Dijk van P. L., Romkema Kornelis Romkes, jaar 1822 (6)
584
Dijk van P. P. 1 is zijn volgnummer in de GemeentE Gaasterland Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat van
02-12-1817
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)
966/7 en
Dijk van P. T. te Poppingawier staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladzijde 12
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
27-08-1839
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
1744
Dijk van P. Veldwachter te Workum jaar 1916 (1)
16-12-1916
517-11, 27
Dijk van Paulus W. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
19-05-1840
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)
1709
Dijk van Pieter 27 jaar wonende te Alkmaar, Komt voor op een document genaamd Staat van aanbeveling van ener betrekking
27-09-1915
van Veldwachter te Ferwerderadeel met o.a. een lijst van 12 kolommen met gegevens van hem jaar 1915 (4)
2-C
Dijk van Pieter Derks---- Wagenaar Rein Douwes, De Grietman van Leeuwarderadeel maakt bekend dat zijn plaatsvervanger Dijk
24-01-1825
van Pieter Derks veroordeeld is tot Kruiwagenstraf en daar tegen op moet treden en een andere plaatsvervanger aanstellen jaar
1825 (1)
871-G
Dijk van Pieter hij staat vermeld in>> Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekent een brief aan de
25-09-1815
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld om in voordragt te doen van Officieren voor de Schutterij
alhier en tegelijk kenbaar te maken de Officieren die Ontslag verlangen enz. jaar 1815 (2)
6-C
Dijk van Pieter Jacobs, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het
07-02-1839
Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de
gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz.
enz. jaar 1839 (8)
6-C
Dijk van Pieter Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om
04-02-1837
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
716-3_1D
Dijk van Pieter M. 14-04-1835 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document
22-07-1841
met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor
in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
15-A
Dijk van Pieter Martens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
31-01-1835
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)
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Dijk van Pieter P., 57 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)
Dijk van Pieter P., 80 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)
Dijk van Pieter Passchiers---- Boer de Jouwke Huberts wonende te Balk hij heeft lot nr. 36 getrokken voor de Militie maar dat de
Schout van Balk niet bekend is wegens enige redenen enz. ook genoemd Vries de Willem Ferdinands mede te Balk wonende en
getrokken het lot nr. 231 welke mogelijk een abuis zijnde en door de oproeping van Boer de Jouwke Huberts gemelde Vries de
Willem Ferdinandts voorals nog zoude kunnen bevrijden van den actieve dienst, tevens die nopens de persoon van Dijk van Pieter
Passchiers in de Sondel wonende hebben getrokken no. 219 en Schaaksma Rouwke wonende te Lemmer hebbede getrokken 196
maar waar nopens Dijk van Pieter Passchiers niet zeer twijvelachtig ben maar nopens Schaaksma Rouwke onzekerde ben enz. enz.
jaar 1814 (2)
Dijk van Pieter Sergeant Majoor staat vermeld op de lijst als voordragt ter vervulling van deze vacature als bijlage bij>> Olivier
W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken dat de Heer Houwink C. het Honorabel ontslag als 1e Luitenant en dat hij als voordragt ter vervulling van deze
vacature voordraagt eerstgenoemde enz. jaar 1816 (3)
Dijk van Pieter---- Soethout Jan Ages er zijn door hem ten onregte 2 zakken (50 ponden) zout onvoorzien van documenten door
hem vervoerd verder; maar niet de winkel van Dijk van Pieter koopman en Winkelier te Sneek enz. jaar 1824 (4)
Dijk van Pieter 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)
Dijk van Pieter te Alkmaar, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)
Dijk van Pieter te Alkmaar, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Dijk van Pieter te Alkmaar, 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)
Dijk van Pieter Tjerks hij is op 08-12-1824 gevonnisd wegens ontvreemding jegens een kameraad in de Chambree jaar 1825 (2)
Dijk van Pieter Tjerks plaatsvervanger van Wagenaar Rein Douwes behoord hebbende tot de 7e afd. Inf. en gecondendenneerd tot
de Kruiwagens met vervallen verklaring van den Militaire Stand enz. jaar 1825 (1)
Dijk van Pieter Tjerks te Leeuwarderadeel 7e 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)
Dijk van Pieter Tjerks---- Wagenaar Rein Douwes ligting 1823 Leeuwarderadeel getrokken hebbende no. 18 dat in zijn plaats van
de tot de kruiwagen gstrafte Dijk van Pieter Tjerks zijn broer Wagenaar Jacob Douwes in de militie te Arnhem zal gaan enz. enz.
jaar 1825 (2)
Dijk van Pieter Tjerks, plaatsvervanger van Wagenaar Rein Douwes , 7e afd. Infanterie, Gevonnist te Zwolle 20-12-1824, hij staat
vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die op de 1sten Januari 1825
aan het genoemde militiekorp ontbreekt, zoo door desertie, overlijden als andersints. Jaar 1825 (4)
Dijk van Pieter, 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)
Dijk van Pieter, ----Zwiers Antoon hij is gevangen in het Tuchthuis van S’ Hertogenbosch samen met Dijk van Pieter te , Weits
Christiaan, Jacobs Jan, Simons Paulus, jaar 1815 (20)
Dijk van Pleun 225 is zijn volgnummer en Poortugaal 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)
Dijk van R. ------- Klarenberg Klaas , Bakker te Sloten , Betreft zijn benoeming tot zetter der Rijksbelastingen i.p.v. het
overlijden van de zetter Dijk van R. jaar 1915 (5)
Dijk van R. , 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)
Dijk van R. B. 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)
Dijk van R. Lammerts, 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 (4)
Dijk van R. W. te Surhuizum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Dijk van Renze O. Eigenaar Veer St. Jacobiparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde
Staten van Friesland met 7 kolommen informatie zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 (3)
Dijk van Rients, 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)
Dijk van Rintje , Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Minnertsga, 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 1864 (8)
Dijk van Rintje Pieters te Het Bildt, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17
augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de
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gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier
(8)
Dijk van Rintje Pieters, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het
Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de
gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz.
enz. jaar 1839 (8)
Dijk van Rintje Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Dijk van Rintje te Minnertsga , Beurt en Veerdienst van Minnertsga op Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)
Dijk van Rintje te Minnertsga , Beurt en Veerdienst van Minnertsga op Franeker, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)
Dijk van Rintje te Minnertsga , Beurt en Veerdienst van Minnertsga op Harlingen, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)
Dijk van Ritske Lieuwes 26-04-1838 opgenomen gedeserteerd 02-08-1840 terug 15-10-1840 opnieuw gedeserteerd 24-11-1840
weder terug 25-12-1840 staat vermeld7 in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met
8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document
zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de
Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Dijk van Ritske Lieuwes wordt vermeld in een document Staat van Mutatien in het personeel der van het Gouvernement
overgenomen in de Kindergestichten; Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen over de maand december 1840 enz. jaar 1841 (4)
Dijk van Roelof, 349 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)
Dijk van Roelof, 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)
Dijk van Roelofke R. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of
kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Dijk van Roelofke R. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of
kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Dijk van Roelofke, 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)
Dijk van 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)
Dijk van S. A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar
1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Dijk van S. F. verklaart in een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een concessie heeft er werd een vergunning
verleend voor een voetbrugje Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (11)
Dijk van 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)
Dijk van S. M. te Sint Johannisga wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten
van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting
op het personeel over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Dijk van S. of F. ---- 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)
Dijk van S. te Sneek 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 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)
Dijk van Saake, 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)
Dijk van Siebe Minnes te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder
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de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Dijk van Siebe Minnes te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder
de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
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)
Dijk van Sietse, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Dijk van Sietze, Annes Sjoerd en Meulen van der Siderius ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat zij met dadlijke middelen van exeutie zijn overvallen en derzelve goederen in bewaring
genomen enz. jaar 1815 (1)
Dijk van Sijtze , uit een huis aan het Olderhoofsterkerkhof, 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.
Dijk van Sijtze Franses, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand
Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Dijk van Sijtze nr. 47 in wijk B. 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)
Dijk van Sjerp Jacobs 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)
Dijk van Sjerp Jacobs 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)
Dijk van Sjoerd Roelofs te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Dijk van Sjoerds Jacobs, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
Dijk van Sjoerds Jacobs, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
Dijk van Sloerd Jacobs, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Dijk van Sybe Rutgers 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)
Dijk van Sybe Rutgers 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)
Dijk van Symen Annes te Het Bildt 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)
Dijk van Symon hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude Gerarresteerd bij de
Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld ter somma van vijf en
zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Dijk van Sytze een huis aan het Oldehoofster kerkhof 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. Als Groote Grondpachter
jaar 1815 (3) dossier (34)
Dijk van Sytze Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Dijk van T. A zn Rottevalle Schip de Rottevallle, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918
Dijk van T. Aannemer, Onderwerp het bouwen van bruggen in de weg van Leeuwarden naar Harlingen door tussenkomst van
Beyerinck M. Rijksingenieur enz. enz. jaar 1841 (1)
Dijk van T. A.---- Meulen van der Anne Sanders van beroep Korenmolenaar te Rottevalle onder Smallinger Opeinde het betreft
een bekeuring om bij minnelijke schikking te beeindigen maar dat blijkt vruchteloos te zijn geweest en er nu en boete van f. 200
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open staat op een stuk weilande ganaamd de Fok ter groote van enz. gelegen te Rottevalle met belend ten noorden Dijkstra Linze
Theunis te oosten Faber Marten Annes ten zuiden de wijk en ten westen Faber Hendrik Annes en een stuk land ten noorden de wijk
ten oosten Heide van der Rintje Jans, ten zuiden de Volgeralaan en ten westen de erven van Jiskes Jogchum ook een notaris akte
voor notaris Veen van der Karst Jans betreffende het patent en accijns op het gemaal (was) ondertekend door Meulen van der A.
S., de getuigen Nieuwenhuis Bareld Hanzes van beroep Arbeider te Opeinde., Kuipers Johannes Rienks Koopman in de
Zuiderdragten en de Notaris enz. verder in dit complete dossier Proces-Verbaal gemaakt door de commiessen der 2e klasse Heide
van der Jan en Zavel Sierd Jans, Borgstelling van Dijk van T. A. een brief ondertekend door de bekeurde, ook stukken van
Valsheid, enz. jaar 1839 (44)
Dijk van T. A. te Rottevalle staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Dijk van T. A. te Rottevalle wordt vermeld als schatter in de Gemeen te Rottevalle in een document genaamd: In voldoening aan
Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte
staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden
wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Dijk van T. te Bergum 1 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)
Dijk van T. 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)
Dijk van T. te Dronrijp, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken in
de Grietenij Menaldumadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841
(3)
Dijk van T. te Smallingerland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Dijk van T. te Vreeswijk betreft betaling wegens bouw bruggen en duikers jaar 1841 (1)

Dijk van T. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de
Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op den
Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (22
902
Dijk van T., Onderwerp de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant van Smallingerland
19-12-1820
langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van Martens Sytze enz. enz. en tot aan het weiland
van de weduwe Martens Pieter enz. enz. tot aan de Botmeer ten Oosten van de Weilanden van Lyclama a Nijeholt en ten
westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit document wordt getekend door
Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., Boer de T. J., ,
Asperen van G?, Sjollema Klaas P., Koldijk M. G., Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820 (3)
899/1
Dijk van Theunis---- Beyerinck M. Rijks Ingenieur, de aannemers Key Gerrit te Nieuwerkerk aan den IJssel en Dijk van Theunis
11-09-1841
te Vreeswijk aan de vaart, wegens den bouw van enz. enz. jaar 1841 (1)
584
Dijk van Tjeerd Corn’s 25 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel Depot Compagnie hij staat vermeld op de staat
02-12-1817
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)
17-03-1825
Dijk van Tjeerd Pieters---- Onderwerp: een procesverbaal aan hem gegeven en er wordt aan hem een transactie aangeboden om
12-A
vervolging te voorkomen wegens enz. enz. jaar 1825 (3)
627
Dijk van Tjeerd Tjeerds wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat hij te Rauwerd wonende
23-12-1817
dispensatie is verleend tot het aangaan van een huwelijk met Smeerke Aaltje enz. jaar 1817 (1)
860-1-3+5
Dijk van Tjerk Andries hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie
31-10-1815
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)
441
Dijk van Tjerk Andries---- Meulen van der Anne Sanders door zijn ontslag als Luitenant bij de 3e Compagnie Landstorm wordt
08-05-1815
voorgesteld voor deze open vacature de Sergeant Dijk van Tjerk Andries door de Lt. Collonel 10e Bataillon Landstorm Arr.
Heerenveen Haersma van Vierssen ….? enz. jaar 1815 (1)
489-6
Dijk van Tjerk Andries staat in een document Controle Gorredijk met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
1+21-23
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot
18-05-1841
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar
1841 (4)
9
Dijk van Tjerk Atzes Rottevalle Beurtschipper Rottevalle op Leeuwarden, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
22-06-1882
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (6)
Jaar 1882 akte Dijk van Tjerk Atzes, Beurtschipper te Rottevalle. Onderwerp: het door hem overgenomen beurtschip per enz. enz. van Rottevalle
9
op Leeuwarden, van zijn vader Dijk van Atzes Fzn. Ook een stuk met vertrektijden en duur van de reis, tevens een Tarief lijst voor
Passagiers enz. . Enz. jaar 1882 (6)
487 blz. 6
Dijk van Tjerk Pieters wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum
07-04-1814
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)
18-A blz. 18
Dijk van W. E. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
21-01-1824
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
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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)
Dijk van W. H. te Appingadam, 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
Dijk van W. J. ---- hij ondertekend samen met 10 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Ferwerd een document
betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz. tevens ondertekend
de Burgemeester Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) mede jaar 1814 (3)
Dijk van W. J.---- Assen van J. Schout van de Gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de gevorderde bewijzen (zijn aanwezig) tot staving dat Bottinga Sibe Hendriks een reeks van jaren door de Armvoogden van
Ferwerd enz en wel een verklaringen van en ondertekend door de Armvoogden van Ferwerd met name Boersma M., Bos E., Crol
E., Dijk van W. J. en Hoogland W. P. tevens een verklaring van en ondertekend door Boer de Tjalling Menzes 73 jaar, Binnema
Melle Roelofs 57 jaar en Hofma Auke Taekes 49 jaar en Blom H?. enz. jaar 1815 (2)
Dijk van W. J., ---- Bouma Wobbe Nannes en Piersma Pier Hendriks beide Landbouwers woonachtig in de Gemeente Surhuizum
in kwaliteit als Kerkvoogden schrijven en ondertekenen een brief en geven met gepaste eerbied te kennen dat de floreenplicht
betrekkelijk de noodzakelijke verkoop van Kleijnland enz. de mede ondertekenaars zijn Postma O. O., Dijk van W. J., Poelstra
Roel A., Sudersma B. J., Ley van der L. R., Scheltinga van E. E. jaar 1814 (4)
Dijk van W. L. Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden van de hervormde gemeente en hoofden der
huisgezinnen te Haskerdijken naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz. verklaren uit ons midden te commiteren en te
benoemen de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs beide Veenlieden en Boetje Auke Klazes alle te
Haskerdijken ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper Euverman Hendrik Jans den 27e april , jaar 1823 (4)
Dijk van W. L. lid der hervormde gemeente en hoofd van zijn huisgezin te Haskerdijken---- Onderwerp: Afkoop van het
onderhoud der Hervormde Kerk en Toren in Haskerdijken met een lijst van punten met beschrijving der kerk en de bedragen
van afkoop enz. enz. jaar 1822 (6)
Dijk van W. L., ----, Haskerdijken , onderwerp: het een aanbod om den afkoop van het onderhoud van den Hervormde Kerk en de
Toren aldaar enz. enz. ten huize van Euverman Hendrik Jans Tapper te Haskerdijken zijn aanwezig de heer Grietman van
Haskerland namens de heer staatsraad Scholten Fannirus er is een 1e aanbod en een 2e aanbod enz. enz. tevens aanwezig
Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Assessor van de Grietenij Haskerland verder aanwezig de leden van de kerkeraad die teenen
als volgt: Moed R. Jans , Dijk van W. L., Groot de W. A., Boetje Auke Klazes, Veen van der J. W., Moed H. Jans, Hoekstra B.
Henderijk, Veen van der J. W., Dijk van P. L., Romkema Kornelis Romkes, jaar 1822 (6)
Dijk van W. 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)
Dijk van Watte Jans te Ferwerd 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)
Dijk van Watze Jans hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Dijk van Watze Jans Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Dijk van Watze 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
Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3)
Dossier (15)
Dijk van Watze Jans, 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)
Dijk van Watze Jans, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Dijk van Wieger Stoffels---- Prins Fokke Jans, scheepstimmerbaas aan de Welle onder Nijehaske, een handgeschreven brief met
zijn handtekening, hij heeft voor zijn werklieden(Smid Harmen Eleveld, Jong de Hans Lieuwes, Bijlsma Sietze Franzes, Jong de
Bote Wiebes, Dijk van Wieger Stoffels, Postma Hendrik Hendriks) zes kleine woningen of kamertjes gebouwd en dat genoemde
bewoner huur aan hem betaald , en hij maakt bezwaar tegen de opgelegde huurwaarde door de schatter Lieuwes Murk Lieuwes
opgelegd, jaar 1824 (5)
Dijk van Wijbe Jacobs een aangifte tegen hem omdat hij heeft verzuimd de ligting 1824 te doen waar toe hij verpligt was omdat hij
in 1805 geboren is ook aanwezig een Staat met 12 kolommen info.en een extract doopbewijs van Jacobi Parochie 22-05-1805 en
de 26e gedoopt zoon van Jacob Jacobs en Wiepkje Pieters jaar 1825 (5)
Dijk van Wijbe Jacobs en zijn vader Dijk van Jacob Jacobs, beide arbeiders te Sexbierum en beklaagden de eerstgenoemd is in
1824 al veroordeeld om f. 10 te betalen of 8 dagen gevangenis enz. maar dat destijds de fout bij de beklaagde Pieters Wijpkje oud
49 jaren en huisvrouw van Dijk van Jacob Jacobs, enz. enz. wegens het niet aangeven van haar zoon voor de Militie enz. jaar 1825
(4)
Dijk van Wijbe Jacobs geb. te Sint Jacobi Parochie 22 April 1805 van beroep Arbeider zoon van Jacobs Jacob en Pieters Wijpkje
van beroep Arbeiders wonende te Sexbierum heeft zich schuldig gemaakt aan eene overtreding (misdrijf) bij art. 10 der wet op de
Nationale Militie enz. enz. jaar 1825 (4)
Dijk van Wijger 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 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)
Dijk van Wijtze Pieters een geneeskundige verklaring dat de loteling van de ligting 1840 is buiten staat van de active militaire
gesteld wegens aangeboren gemis van verstandelijke vermogens enz. jaar 1840 (4)
Dijk van Willem Bouwkundige te Oude Haske, hij neemt de functie van Zetter der belastingen te Joure aan in een door hem
getekend briefje, omdat Veldman J. Ezn. Te Haskerland en Cath Klaas de functie niet aanvaard Jaar 1916 (4)
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Dijk van Willem 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)
Dijk van Willem, 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)
Dijk van Willem, 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 )
Dijk van Willem, 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)
Dijk van Ype J. Korenmolenaar te Dokkumverzoek om op de korenmolen tevens granen te mogen pellen enz. (1) jaar 1824
Dijk van Z. 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)
Dijk van, Leendert Wiegers, Veenbaas te Nijehaske; Onderwerp; verzoek tot uitstel van betaling van de verschuldigde Turf Impost
Jaar 1824 (7)
Dijk van….? vermeld in een door de Arrondissements Inspecteur Siderius H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de lijst van de verkozen schatters voor de Personele belasting over de controle Gorredijk enz. jaar 1824 (2)
Dijk vanH. J. Makkum Winterdienst Schip de Feniks, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Dijk W. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden
buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den
dienst 1830-1840 in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Dijk W. W. te Appingadam, 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
Dijk Willemke Douwes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest
gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-081813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Dijk Ype Joukes Korenmolenaar te Dokkum , Onderwerp accijnsbiljetten van 5 schepels Tarwe , dat volgens de controleur
veranderd is enz. enz. jaar 1825 (4)
Dijke van H. M. Luitenant Collonel Commanderende het 13e Battaillon Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat Poelstra Fekke Offes 1e Luitenant Landstorm te Midlum met en woon is vertrokken naar Harlingen en aldaar enz.
neem ik de vrijheid voor te dragen voor zijn functie Antonides Jan van beroep Steenfabrikant te Midlum en dat hij boven allen
geschikt is enz. jaar 1815 (2)
Dijke van Klaas Fredrik 16 is zijn volgnummer en Lemme.? (fr)? Ook vermeld Blokz…(ov)? 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)
Dijkema Albert, 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)
Dijkema F. J. te Knijpe 39 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)
Dijkema Fokke Tjitzes Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Dijkema Jacob Attes te Akkrum 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)
Dijkema Klaas 424 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)
Dijkema Klaas 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)

Dijkema Tjitze F. te Nes, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der
kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer soms beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6
Dijkema Tjitze Fokkes, een dossier van de schatplichtige hunne aanslag in de personele belasting wegens zijn paard enz., o.a. een
handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1824 (16)
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Dijkema W. F. te Nes wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om
vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Dijken 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)
Dijken van Borgert H.---- Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Strandvonder op het Eiland
Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het gezonken schip in de Noordzee over Ballum
genaamd de Dogter Hilgina geladen met ballast komende van Amsterdam naar Dramme in Noorwegen gevoerd door de Schipper
Dijken van Borgert H. van Veendam in het Groningerland de equipage van 3 man enz. jaar 1815 (2)
Dijken van Jan, 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)
Dijker H. P. 15 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Dijker Hendrik Pieter 297 Bozum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Dijker Jan Pieters hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de ligting
1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op de
staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz. jaar
1840 (4)
Dijker Pieter Jans, Arbeider moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en
Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van
2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal
verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)
Dijkhof Jan--- Luxwolda M. Schout van de Gemeente Oldeboorn ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij
aan de Schout van de Gemeente Heerenveen geadresseerd met verzoek om twee certificaten van goed gedrag van Dijkhof Jan en
Sluiter Jan Hendriks uit die gemeente welke zig heben aangegeven als vrijwilliger tot de Nationale Militie enz. jaar 1815 (1)
Dijkhof Jan---- Semler F. (Frederik) Schout van de Gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
dat Sluiter Jan Hendriks van beroep Grofsmidsknegt te Oldeboorn hij heeft ontvangen van Schout van de Gemeente van
Oldeboorn attestatie van goed gedrag van voornoemde en van Dijkhof Jan van beroep Horlogiemakersknegt te Heerenveen voor de
Nationale Militie enz. jaar 1815 (2)
Dijkhorst van Willem, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 12-01-1812 Hoorn, hij wordt vermeld op een Nominative
Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de
Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van
Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar
1841 (4)
Dijkhout 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)
Dijkhout Joh’s---- 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)
Dijkhout Johan Adam betaald jaarlijks fl. enz.uit een Huis in de Kleine Hoogstraat 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)
Dijkhout Johannes 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)
Dijkhuis H. H. Batavia Kapitein op de Prins Hendrik jaar 1840

Dijkhuis N. K. Kapitein op de Remke jaar 1837
Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) Predikant te Haskerhorne en Oude Haske hij doet een verzoek tot verhoging van
zijn Tractement jaar 1819 (1)
Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.)---- Dalmolen H. W. (Henricus Walradus) ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) Predikant te Haskerhorne betreft zijn request dat hij reeds
een geruime tijd niet dan met zeer veel moeite zijn Tractement kan innen verder een brief ondertekend door de Notaris Eijck van
Wieger waarin de getuigen Thijsses Feyke en Frankes Thee beide te Haskehorne en Jakobs Tijmen en Cornelis Harmen te Oude
haske Leeden des Kerkenraads enz. jaar 1815 (4)
Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) Predikant Haskerhorne het betreft een epartitie van de leden van f. 120, 55 van
vinding van het over 1818 tekort komende op e jaarlijkse toelage van f. 200 glds enz. jaar 1819 (2)
Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) Predikant te Haskerhorne Onderwerp: Personele Repartitie enz. tevens de
toestemming voor het gevraagde bedrag jaar 1816 (3)
Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) Predikant te Haskerhorne ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende dat hij reeds een geruime tijd niet dan met zeer veel moeite zijn Tractement kan innen enz. jaar 1815 (2)

6628

758
07-06-1814

6303

476
06-10-1823
439
19-07-1821
803-2
17-09-1816

6299
6273

6671

54 deel 2
blz. 15
22-01-1818

6683

2 deel 2
Blz. 16
04-01-1819
54 blz. 19
22-01-1818

6671

8280

526-1, 32
22-05-1840

5675

92
25-01-1915

6668

380 blz. 1+ 2
04-10- 1817

8211

988-3, 26
Bladzijde 4
26-09-1839

6278

195-7
20-02-1817

6278

195-9
20-02-1817

6418

248-C 1e bat
7e blz. Nom.
Staat
09-06-1817
949/26
20-09-1841

8386

8204

9181
9182
6013
6015
6018

5986

6021

829/20, 264
Blz. 4
14-08-1839
1751
06-10-1915
284
09-02-1916
401-a
09-07-1816
608-b
11-10-1816
38-A, 3
14-01-1817

287-A
Lijst 2
16-04-1814
252, 1, 5-8
17-04-1817

Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) Predikant van de Hervormde gecombineerde Gemeente van Haskerhorne geeft met
eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief aan de Heer Aebinga van Humalda J. Gouverneur van Vriesland dat hij
eenig verschil heeft met zijne Gemeente over de betaling van een mandaat groot 214 Francs ten zijne voordele vanwege door
Napoleon uitgegeven enz. jaar 1814 (2)
Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) Predikant van Haskerhorne en Oudehaske Onderwerp: zijn Tractement waarvoor een
omslag op de ingezetenen enz. jaar 1823 (1)
Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) Predikant, de kerkeraad van Haskerhorne en Oudehaske geformeerd kohier van
personelen omslag tot vinding van de jaarlijkse toelage voor de predikant enz. jaar 1821 (1)
Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.)---- Sluis van der Gosse Heines Moet samen met de Hervormde ingezetenen van
Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen voor de jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto
Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant
wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het
bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne 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)
Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.). te Haskerhorne Predikant Classis Heerenveen wordt vermeld in een document dat
de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz.
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Dijkhuizen J. te Sloten als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende
de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Sloten zijn
ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd
jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Dijkhuizen T. in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt hij om een vergunning om door de Provinciale
wateren van Friesland te mogen varen en wel de Franeker-Sneekerzeilvaart enz. ook aanwezig een Telegram , tevens genoemd de
schepen “Cornelia” met schipper Kunst J. en de “Veendammerwerf” met schipper Kunst G. T. tevens het schip “Pieterdiena” met
schipper Krul J. jaar 1915 (5)
Dijkhuizen, J. H. Staat vermeld op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de
predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per
repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (8)
Dijkma ….? te Niawier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Dijkma Bouwe Gerrits, Rentenier moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en
Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van
2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal
verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)
Dijkma Gerrit Bouwes, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen
en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie
van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal
verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)
Dijkma Klaas Sjoerds * Holwerd staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door
honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Dijkman de weduwe te Niawier, 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)
Dijkman Douwe Klazes 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)
Dijkman Feite, 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)
Dijkman Feite, 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)
Dijkman Hendrik ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten,
Tractement en zijn Handtekening tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Dijkman Hendrik----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Leeuwarden met zijn
functie en kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)
Dijkman Hendrik hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het
arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te
strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van
hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)
Dijkman Hendrik hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement
Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814
(6)
Dijkman Hendrik wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement
Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe
betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) dossier (18)
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Dijkman Hendrik, Commis Griffier, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het
arrondisement Leeuwarden van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen met vermelding van de bedragen, jaar
1817 (6)
Dijkman Jan wegens Huisvesting van een gebrekkige Maroos komende van Ameland ; Staat vermeld op de staat van schulden van
de gemeente Holwert enz. jaar 1815 (1)
Dijkman Jan de weduwe ---- Meer van der wonende in de Oosterstraat te Leeuwarden in 1825 een handgeschreven brief aan
Dijkman Jan de weduwe en Dekker Jan Doudes Armvoogd tot Ameland en gaat over Hekker(n?) Anke Klazes, zij is meerdere
jaren gedetineerd geweest te Leeuwarden wordt ook genoemd Kouman Smeding P. enz. jaar 1825 (7)
Dijkman Jan F. , 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)
Dijkman Jan Roelofs zijn request is wettig erkend enz Onderwerp: Verkoop pakhuis in Moddergat jaar 1816 (1)
Dijkman Jan Roelofs te te Holwert , hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat zijn huisvrouw
wijlen haar eerste man Vellema Sybe Andries in leven slager te Holwert nog gedurende de maand Januari 1811 vlees heeft
geleverd aan de Fransche Miltairen te Westdongeradeel enz. vermits der aannemer der leverantie de meester slager Marcus Jacob
Samuel te Dokkum zig schuldig maakt aan het leveren van slegt vlees enz. enz. maar volgens bijlage een brief van de Baljuw en
Gemeentebestuur van Westdongeradeel hij ook geheel nalatig blijft in het fourneren van vlees aan de troepen enz. hierin wordt ook
genoemd dat Vellema Sybe Andries moet zorgen voor enz. enz. jaar 1815 (5)
Dijkman Jan Roelofs, Onderwerp de secretaris van het voormalige district Westdongeradeel schrijft een brief aan de Gouveneur hij
heeft de eer ter voldoening van uw schrijven mede te delen dat mij wel bewust is dat Marcus Jacob Samuel Gemeentebestuur is
gelast enz. enz. nalatig is geweewst in het leveren van vleesch aan de in 1811 gestationeerde troepen in Westdongeradeel , de slager
Vellema Sybe Andries destijds door de Baljuw enz. ook dat gemelde Marens meermalen is gedagvaard om betaling enz. maar dat
altijd heeft weten te ontduiken en uiteindelijk met de woning naar elders is vertrokken enz. enz. jaar 1816 (1)
Dijkman Jurjen E. Wever 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)
Dijkman Klaas , Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Dijkman Klaas Sjoerds 424 Holwerd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Dijkman Klaas te Nes; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)
Dijkman Peter R. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig
gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh
Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het
Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Dijkman R. K. de weduwe te Holwerd, wordt vermeld op: Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de
Grietenij Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken
enz. als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Dijkman R. K. te Holwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Dijkman R. K. te Westdongeradeel 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 Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Dijkman Siese Nanne wordt vermeld in een lijst met manschappen uit den Franschen dienst komende met 19 kolommen informatie
over leeftijd en signalement waar gediend en tegenwoordige woonplaats enz. enz. jaar 1814 (3)
Dijkman Tjeerd 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)
Dijkman Wybren G. te Eesterga 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)

