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Dokter A. Onbezoldigd Politiedienaar te Vrouwenparochie 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)
Dokter F. G. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van
Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de
verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee
kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)
Dokter H. G. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van
Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de
verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee
kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)
Dokter Jacob G. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris
van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de
verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee
kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)
Dokter Jan G. hij is mede ondertekenaar (als lid van de Municipale Raaden en andere Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een
uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste
Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester
aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)
Dolder Klaas Jans betaald 5 maal fl. 12.- voor huur van Losland van 1814-1818, 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)
Dolder van J. W. Predikant te Neerlangbroek tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Utrecht 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)
Dolder van J. W. te Nederlangbroek Predikant Classis van Wijk wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge
van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Dolder van J. W. te Nederlangbroek Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit enz. der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1816 (4)
Dolder van J. W. te Neerlangbroek Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde
Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Dolder van J. W. te Neerlangbroek 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)
Dolder van J. W. te Wageningen, 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
Dolder van J. W. te Wageningen, 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
Dolder Van J. W. te Wageningen, 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
Doldersum Klaas Jans---- Schotanus J. K. (Jelle Klazes) Schout van de gemeente Mildam ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de bezittingen van de Pastorie van Nieuwe Horne cum anexis waarin o.a. vermeld worden Scheltinga Menno
Coehoorn van zijn land en Boer de Wiebe Jans als gebruiker , Roijen van J. los land in gebruik bij Doldersum Klaas Jans Scheltinga,
Menno Coehoorn van zijn land en de gebruiker Oosterwoud Leffert Hendriks, Faber Douwe Gaeles 1 gulden pagt, schuld aan van 715
guldens wegens leverantie materialen aan Siebega Andries van beroep Koopman, dit stuk is ondertekend door Jong de Klaas Klaases
enz. Jaar 1815 (6)
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 Diever , komt in voor Boijl, Appelscha enz. en dat er grenspalen zullen worden geslagen op
kosten van de aangrenzende gemeenten enz. jaar 1823 (2)
Dolfing Addeke Met signalement Veldwachter Ooststellingwerf jaar 1915 (3)
Dolfing Addeke Oosterwolde Rijksveldwachter Met Signalement jaar 1916
Dolfing Addeke te Oosterwolde, 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)
Dolfing Addeke, vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening eervol ontslag als veldwachter van Oosterwolde i.v.v. zijn
benoeming tot Rijksveldwachter jaar 1916 (3)
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Dolk A. Balk Schipper op deVrouw Aagje jaar 1840
Dolket Gerrit te St. Jacobiparochie, Beurt en Veerdienst van St. Jacobiparochie, Oosthoek naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).
Dollart Hendrik----- Hiddinga Herman Curator over de vacante boedel van wijlen Dollart Hendrik verzoekt kwijtschelding van de boete
die zij heeft gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van Dollart
Hendrik jaar 1824 (4)
Dolleman ….? Luitenant Colonel Commanderende der Stad Leeuwarden aan hem is gezonden een Certificaat van Reisgelden voor 14
manschappen door de Fungerende Onder Inspecteur in de Provincie Groningen , Friesland en Drente de heer Schokker. ….? enz. jaar
1815 (1)
Dolleman ….? Luitenant Kolonel Kommandant van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat Veen van der Volkert Pieter aan hem is overgedragen en overgebragt naar het provoosthuis enz. jar
1815 (2)
Dolleman ….?---- van J. R. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij een Rapport heeft ontvangen van den Lt. Kolonel Dolleman Plaatselijk Commandant
te Leeuwarden en zig beklaagd over de swaare dienst zijner manschappen enz. jaar 1815 (3)
Dolleman G. M. ---- Bronerius van Hidek F. Kapitein der Compagnie Vrijwillige Jagers van Vriesland ondertekend een brief aan de
Generaal Majoor Commandant van de Provincie Vriesland dat de Corporaal Breugel van ….? in het Hospitaal te Brussel is
agtergebleven enz. tevens ondertekend door Dolleman G. M. Luitenant Kolonel Kommandant van Leeuwarden enz. jaar 1815 (2)
Dolleman G. M. Luitenant Colonel fungerend Provinciaal Commant ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat 30 manschappen van het 3e Bat. Inf. Nat. Militie te Sneek onder geleide van een
Sergeant naar het enz. jaar 1815 (1)
Dolleman G. M. Luitenant Colonel fungerend Provinciaal Commant ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Luitenant Generaal Baron Sweerts de Landes ….? heeft geantwoord dat de Militaire
Arrestanten over Zwolle naar Vriesland of Groningen enz. en dat Deserteurs niet door Piekeniers mnaar door Agenten enz. jaar 1815 (1)
Dolleman G. M. Luitenant Kolonel fungerend Provinciaal Commant ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken dat er eerdaag zal binnenkoomen het Regiment Carabiniers No. 3 met 150 paarden enz. jaar 1815 (1)
Dolleman G. M. Luitenant Kolonel Kommandant van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat de Generaal Majoor Guerin W. heeden morgen ¼ voor 1 uuren overleden is enz. jaar 1815 (1)
Dolleman G. M. Luitenant Kolonel Kommandant van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin verme3ld dat op 13 augustus van Sneek naar het veld 13e batt vertrokken is een Detachement enz. jaar 1815 (1)
Dolleman G. M. Luitenant Kolonel Kommandant van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat de Generaal Majoor Guerin W. zich voor zijn aanhoudende en steeds erger wordende ongesteldheid
mitsgeders zijn verzwakte geest vermogens enz. jaar 1815 (1)
Dolleman G. M. Luitenant Kolonel Kommandant van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat de manschappen van de Landstorm die deserteurs van het ene dorp naar het andere dorp
transporteren enz. jaar 1815 (1)
Dolleman Sijds Mauritz onder de Gardes d’Honneur hebben gediend , hij is totaal niet bekend bij en niet aanwezig te Harlingen enz. en
volgens bericht vertrokken naar Overijssel jaar 1814 (3)
Dolleman….?---- Sijtzama van J. G. Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij op de 17e dezer het Commando van de Lt. Kolonel Dolleman heeft overgenomen
enz. jaar 1815 (1)
Doller Pieter Jacob, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Dolsma Engbert 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)
Dolstra , Aaltje Jochums, Stukken betreffende een bedreiging van de betrekkingen van Dolstra , Aaltje Jochums, komt in voor Meyer
Jan Jacobs. Oppersma Jan Egberts Armvoogd en boer te Langezwaag, Krol, Lubbert Dirks, Vries, Thijsjen Hendriks de gehuwd met
Joustra Berend Jans, Dolstra Jochem Oenes, 14 Juni 1841 (10) en zie ook op de site
www.dollenindetijd.nl onder de link artikelen en dan no.3. Hoe zwangere Aaltje Jochums Dolstra ( 1818 - 1898) over de grens van
Opsterland werd gedeporteerd.
Dolstra Anne Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien
maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)
Dolstra Anne, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)
Dolstra B. O. hij ontvangt betaling van het Ministerie van Binnenlandsche zaken enz., voor geleverde Turf van fl. 500.= enz. jaar 1822
(3)
Dolstra B. O. , bedenking tegen zijn request van wegens verschuldigde belasting met bedragen enz. jaar 1824 (6)
Dolstra Barteld gehuwd met Mink Albertje, 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
Dolstra Bauke Oenes, staat vermeld als Plaatsvervanger op een document , Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Dolstra Bauke,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Dolstra F., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en
ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1918 (7)
Dolstra Geert Venes? 211 Langweer 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
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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)
Dolstra H. O., Schipper jaar 1837
Dolstra Hielke naar Bristol, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Dolstra Jan Geerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien
maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)
Dolstra Jan Hendriks te Schoterland 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)
Dolstra Jan staat vermeld in een document dat hij op 2 mei 1835 naar de staande Armee is overgegaan enz. jaar 1840 (1)
Dolstra Jochem Oenes ---- Dolstra , Aaltje Jochums, Stukken betreffende een bedreiging van de betrekkingen van Dolstra , Aaltje
Jochums, komt in voor Meyer Jan Jacobs. Oppersma Jan Egberts Armvoogd en boer te Langezwaag, Krol, Lubbert Dirks, Vries,
Thijsjen Hendriks de gehuwd met Joustra Berend Jans, Dolstra Jochem Oenes, 14 Juni 1841 (10)
Dolstra Marten, 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)
Dolstra Mattheus, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Dolstra Pieter, 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)
Dolstra Trijntje Gerrits, 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)
Dolzen van Laurens staat vermeld op de Naamlijst met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats van de voorgevallen
veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder
enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot de Nationale Militie enz. en door welker
Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (6)
Dom van Petronella, 176 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)
Dom van Petronella, 252 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)
Dom van Petronella, 294 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)
Domeyer 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)
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)
Dominicus Gerhardus Geb. Goes. Tweede luitenant 5-9-1836 Overleden te Koempoelang (Id) , (3) totaal dossier van alle overledene
Militairen in 1836 (20)
Dommelaar Jan, 361 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)
Domna P. , een handgeschreven brief met de handtekeningen van Bajema Otte Jacobs, Domna P. de weduwe Brunger P. en Faber J. S.
en Postema Arend A. zij verzoeken restitutie en vrijdom van grondlasten voor de landerijen gelegen in het Stavorensche Zuidermeer
enz. enz. jaar 1822 (5)
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Domna Popke Dionisius ---- Stavorensche Zuidermeer; Onderwerp dat de eigenaresse (Popke Dionisius Domna weduwe van Brunger
Petrus ) van het drooggemaakte Stavorensche Zuidermeer nog 12 jaar vrijdom van grondlasten heeft enz. enz. ook gaat het over het
eeuwig durende vrijdommen jaar 1819 (5)
Domna Tjallingius 1e Luitenant vermeld op een document staat van voorgedragen Officieren 2e Compagnie voor de onderscheidene
bataillons van den Landstorm in het Arr. Leeuwarden dat de schout van genoemde gemeente Terschelling en Vlieland verzoekt voor 2
compagnies op Terschelling enz. enz. Jaar 1814 (8) dossier (25)
Domp van der Jan Brands 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)
Dompeling J. A. Classis van Zierikzee 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)
Dompeling J. A. te Zierikzee Scriba 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)
Dompeling J. A. te Zierikzee 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)
Dompeling J. A. te Zierikzee, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het
bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Dompeling J. A. te Zierikzee, 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)
Donama Auktje Douwes---- Zee v.d. Douwe Tjerks * 23-05-1798 z.v. Zee v.d. Tjerk Jannekes en Donama Auktje Douwes 4 is zijn
volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve
Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative
Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de
Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)
Donay van Merlin 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)
Donders Petrus Geb. Tilburg, laatst gewoond hebbende te Tilburg, Fuselier Overleden te Fort de Kock 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)
Donem Takle Douwes Schiermonnikoog Matroos op de Hoop en Vrede jaar 1838

Donema Douwe Botes * 04-02-1822, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Kok op de Meinsina
(4)
Donema Douwe Hend’k te Schiermonnikoog, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde eiland 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)
Donema Foppe Geerts Douwes * 23-08-1821, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Matroos op
de Gezusters (4)
Donema Hendrik D de weduwe, 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)
Donema P? D. 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)
Donema Teunis Jans * 06-03-1814 Matroos op de Jan de With jaar 1837
Donema Theunis Jans Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende jaar 1837
Donema Tjark Reinders * 25-6-1818 Matroos op de Jonge Hendrik jaar 1837
Donema Tjarks Reinder Botes Schiermonnikoog Kok Jonge Hendrik jaar 1838

Donema Tjerk Reinders Botes * 25-06-1818, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Matroos op
de Jonge Willem (4)
Donema W. B. Schiermonnikoog Buitenlands Zeevarende jaar 1837
Donga A. J. te Anjum voor het verwen van 262 pieken , wordt vermeld op een staat der reeds gedane betaling uit het fonds van
Onvoorziene uitgaven van den dienst van 1814 wegens de Gemeente Anjum enz. jaar 1815 (2)
Donga J. M. Assen van J. Hij ondertekend mede al lid van de Gemeenteraad Ee het navolgende document; Een quotisatia van de
vermelde Begoedigste Ingezetenen (195 gezinshoofden) dezer Gemeente Ee, een Staat van Pretensien wegens Paarden geleverd door
Romkes Egbert, Meinderts Pieter Meinderts, Hofman Auke Taekes ten Dienste der Russische Legers door de Gemeente Ee in
December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
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Donga Jan J. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten en schulden
veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz. jaar 1814 (8)
Donga Jan J. wegens geleverde stenen linnen en lakens enz. aan de barak te Metslawier , Hij wordt vermeld op een door de schout van
Metslawier afgegeven staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse
Douaniers in 1812 en 1813 enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (5)
Donga Jan Janzen te Metslawier Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Anjum ,
enz. enz. jaar 1822 (1)
Donga Jan Janzen , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Metslawier in 1823 die dat ook in 1824 willen
doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Donga Jan Janzen---- Bergsma H. Schout van Metslawier schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van
Vriesland dat hij als fungerende Schout van Metslawier wil voordragen Reiding Jan Pieters lid van de Raad der gemeente en te
Metslawier woonachtig tot het waarnemen van de functie van de Schout bij zijn afwezigheid enz. en dat Donga Jan Janzen tot heden als
secretaris gefungeerd en wordt weer voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)
Donga Jan Janzen te Metsalawier 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)
Donga Jan Minnes, 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)
Donge Jan J. wegens uitschot van zegels, de schout van de gemeente Metslawier verzoekt aan de Gouveneur of hij dit mag uitbetalen
uit de enz. Jaar 1816 (3)
Dongen van Jan 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)
Dongen van Petrus---- Rodenhuis Y. Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Nauta Eeltje volgens verklaring van de Chirurgijn Popta niet in staat is om zig op het Stadhuis te
Leeuwardebn te melden en van Dongen van Petrus zich te Coevorden bevindende in activen dienst is geen bewijs ingekomen enz. jaar
1818 (1)
Dongen, van Marinus Geb. Noordgaauw, laatst gewoond hebbende te Ommerschans 16-5-1836 Verdronken (in Indonesië?) , 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)
Dongeren v. Antoon 21 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. Brugman Johannes 22 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)
Dongjum---- Franekeradeel, de staking van Landarbeiders in Dongjum, Boer en Ried is beeindigd de arbeiders gaan accoord met 10 %
loonsverhoging enz. enz. jaar 1919 (3)
Dongma J. M. Ondertekend als lid van de Gemeenteraad van Ee volgend 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)
Donia Ane G., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van Quotisatie in de
Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van
den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
Donia Bauke Ruurds een aantekening een ontwerp dwangbevel betrekkelijk extract vonnis enz. jaar 1841 (2)
Donia Binnert T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Donia G. A. Hennaarderadeel heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de
Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant)
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van
vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)
Donia H. P. hij is aangesteld tot plaatsvervanger in het Vredegerecht Kantoor Hallum i.p.v. Boer de J. J. die op eigen verzoek ontslag
heeft genomen. Jaar 1821 (2)
Donia H. P. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Donia H. P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Donia H. P. hij ondertekend als Zetter der Gemeente St. Anna Parochie een document betreffende een zeker Cavel lanbd genaamd de
Putcavel gelegen op de Bildt Polder en dat een landmeting enz. jaar 1821 (2)
Donia H. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier
met alle namen (15)
Donia H. P? Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Donia Harmen P. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Annaparochie in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Donia Harmen Pieters 43 jaar---- Boer de Sipke Sjoerds hij bedankt voor de post van Plaatsvervanger van het Vredgerecht en er wordt
een document met 5 kolommen info over hem, met candaten opgesteld waar op hij ook vermeld is. Jaar 1820 (2)
Donia Harmen Pieters te Sint Anna Parochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Donia Harmen Pieters te St. Anna Parochie , Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang St. Anna Parochie enz. enz. jaar 1822 (2)
Donia Harmen Pieters, 43 jaar, Hij staat in een document vermeld als candidaat voor de post van Plaatsvervanger bij het Vredegerecht
Kanton Hallum door het bedanken van Boer de Sipke Sjoerds jaar 1820 (2)
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Donia J. G. 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)
Donia J. J. (firma Donia & Comp.) te Ried 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)
Donia J. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Donia J. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen
voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Donia J. J. te Ried 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)
Donia Jacob 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)
Donia Jacob J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Donia Jacob J. te Almenum, man van den Landstorm als zodanig voorgedragen bij de krijgsraad van het 13e Bataillon enz. jaar 1814 (2)
Donia Jacob Jakles Hij tekend een brief van de schout ondertekend door een aantal inwoners van Almenum aan de Gouverneur, dat
hun gemeente onder de franse bezetting zeer veel geleden heeft zelfs oneindig veel meer dan anderen en het stilstaan van de fabrieken
enz. enz. jaar 1815 (4)
Donia Jacob Jakles Hij zet zijn handtekening samen met anderen onder het navolgende stuk: Staat der Achterstallige schulden voor
leverantie/diensten ten laste van de Gemeente Almenum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7)
dossier (13)
Donia Jacob Jakles te Almenum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Almenum
enz. enz. jaar 1822 (2)
Donia Jacob Jakles, Hij ondertekend een document samen met andere Plaatselijke Bestuursleden van Almenum betreffende de grote
armoede die voortspruit dat de eigenaren van de fabrieken alle te Harlingen wonen en aldaar worden aangeslagen enz. enz. Jaar 1814 (7)
Donia Jacob Pieters 02-06-1831 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8
kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending
der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van
Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Donia Jacobte Almenum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Donia Jakob Jakles onder Almenum 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)
Donia Jan, 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)
Donia Jelle J.---- Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het request van Donia Jelle J. en omtrent de requesten van Buwalda P. Z. en Muray
Bakker G. A. enz. jaar 1816 (3)
Donia Jelle Jochems ondertekend een brief aan de Z.M. de Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij Boerenknegt
woenende te Sweins bij Beijma van E. M. aangesteld is maar wegens de werkzaamheden op de uitgestrekte boerderij met landen enz.
medeondertekend door de Solliciteur Meinsma A. enz. tevens een brief ondertekend door de Schout van Franeker Atma S. en voor
legalisatie van deze handtekening ondertekenen Vierssen van M. en Leeuwen van J. en een brief ondertekend door de Luitenant
Colonel Tjallingii Pz. jaar 1816 (4)
Donia Jelle Jochems---- Heemstra v C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het nevens ingediende request (aanwezig) van Donia Jelle Jochems
Boerenknegt om ontslag als 2e Luitenant bij Beijma van E. M. verzoekt omdat hij eerste knecht is bij voornoemde op de Boerderij
verder een door Heemstra v C. S ondertekend document Dubbeltal van geschikte personen voor de functie van 2e luitenant enz, waarin
genoemd Bakker Sijbren Louws te Lollum en Tijmstra Sjoers Reinders te Arum enz. jaar 1816 (4)
Donia Jelle Jochems---- Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e district ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Donia Jelle Jochems benoemd is tot 2e Luitenant maar dat die tot deze post
niet bevoegd rekende omdat hij Huisknegt bij de Heer Beijma is enz. jaar 1816 (1)
Donia Jelle Jochems 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)
Donia Jelle Jochems staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent
een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor de 3
Compagnien No. 4-5 en 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2 geformeerd in de Militie Cantons No. 3 en 5
enz. 1815 (3) Dossier (15)
Donia Jelle Jochums staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken dat voormelde naar aanleiding van een request met goedvinding van ons hun ontslag te verlenen
bij de Schutterijen (functie en district vermeld) enz. jaar 1816 (3)
Donia Jelle Jochums te Tzum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in
het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Donia Jochem Harmens, Oosterbierum, De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het halen in het
donker van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de volgende dorpelingen; Donia Jochem
Harmens, Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, Faber Pieter Arjens, Andringa Tjeerd Gerbens, Herrema
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Jacob J., Bosmey Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma Klaas P., Terpstra Jochum Symons, Haima Jacob Jacobs, Steinfort H. K.,
Hekmans H. F? of T?, Bakels Adrianus, Boersma D. Meinderts, jaar 1815 (3)
Donia M. wegens absentie van de Grietman van Barradeel ondertekend hij een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Haitsma van Willem Rinzes behorende tot de reserve ligting 1840 die door ziekte aan de oproepin enz. jaar 1841 (3)
Donia M. ondertekend bij absentie van de grietman 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)
Donia M. S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Donia M. S. Assessor van Wonseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Bouwma Klaas Stazes die
is aangekomen in het Bedelaars Etablisement aan de Ommerschans en opgenomen onder nummer enz. jaar 1841 (3)
Donia M. S.---- Haer H. B. (Hendrik Bonifacius van der) Grietman van Barradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende zijn verlof en dat Donia M. S. Assessor zijn functie zal waarnemen enz. jaar 1841 (3)
Donia M. S. te Sexbierum 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)
Donia M. te Sexbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en
diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Donia Meindert P. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Donia Meindert S. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Donia Meindert Sjoerd staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent
een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor de 3
Compagnien No. 4-5 en 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2 geformeerd in de Militie Cantons No. 3 en 5
enz. 1815 (3) Dossier (15)
Donia Meindert Sjoerds---- Fopma J. L. Schout van de Gemeente Sexbierum draagt voor in een door hem ondertekende brief aan de
Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Donia Meindert Sjoerds Erfgezeten Huisman onder Sexbierum als waarnemer bij
absentie van de Schout, tevens stelt hij voor als Secretaris Smith Hendrik wonende te Harlingen, oud Griffier enz. jaar 1814 (2)
Donia Meindert Sjoerds te Sexbierum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Sexbierum enz. enz. jaar 1822 (2)
Donia Meindert Sjoerds te Sexbierum 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)
Donia Meindert Sjoerts 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)
Donia Minnert F. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van Quotisatie in
de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving
van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
Donia Piewter H. te Menaldum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Donia R. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Donia R. J. 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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Donia R. T. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Donia R. T. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur
van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100
personen die Patentplichtig waren (76)
Donia Rimert F. 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)
Donia Rinnert F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3)
Dossier met alle namen (15)
Donia Sibbeltje†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in
Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (4)
Donia Sjoerd Gerlofs hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het Flankeur
Bataillon der 8e afd. Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend op 15 Juli dezes , jaar 1839 (5) dossier (13)
Donia T. R. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Donia Thomas R. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
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Donia Tietje Pieters * 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen met
11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt ontslag enz. jaar 1837
(8)
Donia Ulrich Harmens benoeming als schoolonderwijzer te Achlum Jaar 1824 (4)
Donia Ulrich Harmens---- Robijn Pieter Hayes, Onderwijzer te Achlum, en wegens zijn overlijden de nieuwe Onderwijze r Donia
Ulrich Harmens (5) jaar 1824
Donia Ulrich N. Onderwijzer 3e rang en tot nu toe ondermeester te Pietersbierum hij is door de schoolopziener benoemd als school
onderwijzer te Achlum na het overlijden van Robijn Pieter Hayes enz. jaar 1823 (1)
Donia W. S. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Doniawerstal Lijst met namen van 28 Landlieden en hun woonplaatsen en de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals hoeveel
aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 enz. Jaar 1816 (6)
Doniawerstal---- Onderwerp: Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel, bewijzen en inlichtingen dienende tot staving van de
grenzen tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e bewijzen noiet alleen de gedrukte kaarten van Utingeradeel
maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718 en tot bewijs dat Lycklama a Nijeholt
Jonkheer, verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar of kamp, St. Anthony Gasthuis van
Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, Idaarderadeel, Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel,
Smallingerland en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., Boersma P. S., Rijpkema T. T. , Hesling W of H. , Hoytema P. S. en
Visser Sake M. en Luxwolda M. jaar 1821 (7)
Doniawerstal---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing
in de kerken jaar 1841(1)
Doniawerstal----- 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
Doniawerstal wordt genoemd in >> Giezen van ….? , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van Wymbritseradeel,
Sneek, IJlst, Workum en Bolsward enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2)
Doniawerstal, Verveening Provinciale bepalingen en Voorzorgen met 13 artikelen onder welke kracht enz. de verveeningen in de
gemeente Haskerland, Schoterland , Aengwirden, Opsterland, Smallingerland, Utingeradeel Hemelumer Oldephaert en Noordwolde,
Gaasterland, Doniawerstal, Lemsterland en Weststellingerwerf jaar 1823 (13)
Donjema G. F. hij is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Harlingen enz. met de bedragen, jaar 1816 (4)
Donk Cornelis 139 is zijn volgnummer en Lexmond 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)
Donk van Marinus * 09-08-1804 Alphen weggezonden uit den dienst wegens berispelijk zedeloos gedrag. jaar 1840
Donkelenburg Gerke Hendrik te Wonseradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en
sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)
Donkelenburg Gerke Hendriks te Workum wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en
sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)
Donker ….? tot Classificaal Gecommitteerde in de Classis Gouda 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)
Donker ….? Uit een kamer in de opgang van de Nieuwebuuren,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris
der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)
jaar 1815.
Donker A.---- Heep J. J. te Ternaard Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van
1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder
directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door
de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te
Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam,
Fockema E. getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard,
Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung &
Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond Willem Bz. voor
zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma
van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A.,
Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van
Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam voor zijn huis van
Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon
du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier
binnen Rotterdam en getuige daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd
ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst
waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. &
Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de
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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)
Donker Albert D. , 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)
Donker Albert D. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te Leeuwarden,
met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Donker Albert D., 264 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)
Donker Albert D., 40 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst
der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip
waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de
gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke
als vrouwelijke gevangenen (42)
Donker Anna---- Donker J. R. weduwe Dichibutice der Koninklijke Posterijen te Bolsward vraagt in een door haar ondertekende brief
verlof aan voor 4 weken en dat haar inwonende dochter Donker Anna haar kan vervangen enz. jaar 1841 (3)
Donker Anne J. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de
Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een
Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de
Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter
vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Donker Anne Jans 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)
Donker Arend Directeur der Posterijen te Edam, geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief dat hij reeds vele
pogingen heefr aangewend om overgeplaatst te worden en hij thans vernemende dat de Heer Bungenberg Directeur der Posterijen te
Sneek elders verplaatst is en hij dan wel enz. jaar 1840 (5)
Donker Cartius ? B. ---- Kerken en Predikanten Onderwerp: Achterstalige Predikanten Tractementen in de Nederlanden over de jaren
1811, 1812 en 1813 een heel verhaal, verder wordt er genoemd Donker Cartius ? B. Directeur der Posterijen te Amsterdam die het
mandaat tot uitbetaling enz. enz. betreft een somma van 114,922.29 , verder een lijst met Predikanten van Vriesland die uitbetaald
krijgen een lijst met 7 kolommen informatie de gemeente, acherstand en het toegekende aandeel in de achterstand enz. enz. jaar 1822
(4) hele dossier (21)
Donker Curtius H. H. Dr. te Arnhem secretaris van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland (1816) 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)
Donker Curtius H. H. te Arnhem 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)
Donker Curtius H. H. te Arnhem 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)
Donker Curtius H. H. te Arnhem, 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
Donker Curtius H. H. te Arnhem, 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)
Donker de Alexander Willem, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 09-03-1816 Ninove, 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)
Donker H. B. 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)
Donker H. te Oudenkerk aan den IJssel Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld
in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde
Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Donker H. te Ouderkerk aan den IJssel Predikant 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)
Donker H. te Ouderkerk aan den IJssel 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)
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Donker H. te Ouderkerk aan den IJssel 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)
Donker H. te Ouderkerk aan den IJssel, 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)
Donker Hemke Hendriks 24 jaar te Makkinga, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, de aard van
de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart
1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5)
Donker Hendrik Willem te Dokkum , Trekschuiten en Barges van Dokkum naar Groningen, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8)
Donker Hendrik Willem te Dokkum, Trekschuiten en Barges van Dokkum naar Groningen, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8)
Donker Hermanus te Workum, ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp sollicitatie als Postdistribiteur te Workum
jaar 1841 (6)
Donker Hessel K. Lijst met 16 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee beesten verloren
zijn met het aantal gestorven beesten (paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in Doniawerstal Jaar 1822 (2)
Donker Hessel Klazes te Idskenhuizen, 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)
Donker J. den neef van den Majoor der Stad Workum blijkt dat de Burgemeesteren en Gecommitteerden dezer Stad hem door te
vergaand medelijden wellicht gedreven aan hem de voorkeur hebben gegeven voor de functie op de nieuw opgerigte school in het
Heidenschap maar dat de Grietman van Hemelumer Oldephaert ons verpligt gerekend hebben om aan den sollicitant Hollinga ….?
Ondermeester bij den onderwijzer Burggraaf ….? te Leeuwarden de voorrang dien hij in alle opregten enz. maar dat de eerstgenoemde
door zijn ongemeene gemaaktheid enz. dit document is ondertekend door de Schoolopziener Visser H. W. C. A. jaar 1821 (2)
Donker J. H., Landbouwer hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het Stedelijk
Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar te mogen afvaren teens een request
van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers en ingezetenen van Appelscha, Oosterwolde en
Donkerbroek houden veroek enz. om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden te bewegen om de beurtschipper van Appelscha op
Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen enz. enz. de 65 ondertekenaars worden vermeld onder hun famielinaam in deze index) enz.
jaar 1848 (21)
Donker J. R Deurwaarder der Directe Beastingen , hij schrijft een brief met zijn handtekening waarinn hij vermeld dat hij niet blij is met
zijn ontslag de aanleiding daartoe was tot verdediging van mijner eer welke door een zeer onvriendelijk behandeling van den Ontvanger
Visser F. C. te Bolsward enz. enz. enz. en hij zo zeer is beledigd enz. enz. terwijl zijn post is verleend aan Zeylstra Hylke S. een een
Gunsteling van de Ontvanger en desselfs zoon enz. enz. verder wordt genoemd Douwes Lolke, Vlagsma Hendrik Gerrits , Visscher
Wolter Synes (Potschipper) enz. jaar 1823 (dossier 9)
Donker J. R te Bolsward , Baunach te Hindelopen, Quarau R. J. te Koudum, Sterkenburg J.J. te Balk, Steenbeek J. te Heeg , Joustra
H. M. te Sneek, Sikkema E. F. te Grouw, Sybrandius Tjeerd S. te Oosterwierum een handgeschreven brief met al hun handtekeningen
aan de Gouverneur van Vriesland waarin zij vermelden dat hun inkomsten van den lande zelfs bij de meest mogelijke bezuinigingen niet
toereikend zijn om een gezin van te kunnen bekostigen enz. enz. jaar 1817 (2)
Donker J. R. Deurwaarder te Bolsward en Joustra H. M. Deurwaarder te Sneek een handgeschreven brief door beide ondertekend met
als inhoud; uitvaardiging van dwangbevelen en verzoeken een Volledige Instructie in Forma enz. jaar 1817 (6)
Donker J. R. ---- Olingius Hette Petrus te Arum wonende, hij heeft zijn aanslag der belastingen niet voldaan ondanks het dwangbevel
van 7 juli j.l. door de deurwsaarder Donker J. R. te Bolsward wonende hij heeft nog 3 dagen de tij enz. enz. maar er is beslag gelegd op
een aantal spullen die genoemd worden in dit stuk enz. jaar 1821 (2)
Donker J. R. hij staat vermeld op een document; Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de
Branderijen in het Arrondissement Sneek met vermelding van de voorraden, jaar 1825 (8)
Donker J. R. Staat met het resultaat der Peilingen zoo van Gedistilleerd als van Meel in de Branderijen in het Arrondissement Sneek
Controle Workum met vermelding van de voorraden, jaar 1825 (8)
Donker J. R. weduwe Dichibutice der Koninklijke Posterijen te Bolsward vraagt in een door haar ondertekende brief verlof aan voor 4
weken en dat haar inwonende dochter Donker Anna haar kan vervangen enz. jaar 1841 (3)
Donker J. R.,---- Andrea Johannes Percepteur te Nijland Onderwerp: een aanslag en verkoop van paarden tevens het in beslag nemen
van goederen toe gerechtelijk vervolgd Bangma Hayo, Boer de Sytze Haantjes, Bruinsma Fedde Oeges, Abma Ruurd Freerks,
Schuurmans Hendrik en Rollema Dirk Eeltjes allen ingezetenen van Nijland gemelde personen zich intussen enz. enz. dit stuk is
geschreven en ondertekend door de Deurwaarder in het arr. Sneek Donker J. R. jaar 1814 (2)
Donker Jan hij wordt benoemd als Deurwaarder Executeur in het Canton Bolsward enz. jaar 1814 (1)
Donker Jan Annes, verzoek geplaats te worden in de Pistole door het aan hen opgelegde detentie enz. jaar 1824 (6)
Donker Jan R. te Bolsward een Branderij--- Vermeld in een Staat der Branderijen , Brouwerijen en Azijnmakerijen; met de straat waar
gevestigd, omschrijving van de aanwezige gereedschappen in de fabriek, dezelvers ruimte en datum van de laatste roering jaar 1824 (4)
Donker Jan R. 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)
Donker Jan Remmert van beroep Deurwaarder is door de Conroleur verscheidene malen gevraagd ten kantore te Bolsward te komen
maar enz. enz. tevens wordt er verzocht hem te ontslaan en aan te bevelen een ander en wel Zeijlstra Hijlke te Bolsward wonende enz.
enz. jaar 1823 (4)
Donker Jan---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig
Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide
v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede

5985
8088
8254
6300

194
16-03-1814
188, 465/18
11-05-1838
6/12, 172
03-01-1840
112, 193
20-02-1822
23-03-1822

6417

176
3e Bataillon
22-04-1817

6417

176
3e Bataillon
22-04-1817

6089

1155
11-12-1822

6636

148
6e blz. van
kolommen
10-02-1815
1026/1-13
07-10-1839

8214

6631

6056
6046

1114
3e blz. van
kolommen
15-09-1814
157 + d
03-03-1820
328-36
11-05-1819

8260

110-18
08-11-1839

8195

661/16, 254
28-06-1839
254,
1072/14
29-10-1838
684-14
13-07-1838

8120

8099

6021
5997
8356

6830

218
10-04-1817
307
31-03-1815
319-11
01-04-1841
17-C
15-01-1824

namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe
H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar
Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases,
Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en
een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze
Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse,
Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks
Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters,
Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J. jaar 1816 (28)
Donker Jan wordt benoemd tot Deurwaarder Executant in het Canton van Bolsward in plaats van Tolmers ….? Welke laatste
meermalen gemankeerd heeft zijne post niet tegenstaande mijne aanmaningen naar enz. jaar 1814 (1)
Donker Jochem Jeens 41 jaar Politiedienaar jaar 1838
Donker Jochem Jeens Politieagent te Lemsterland jaar 1840
Donker Klaas Hessels en Kampen Jan, belast met de dorpszaken en Armvoogdij administratie van Idskenhuizen en dat zij op de
wezenlijke bezwaren van de Schoolopziener zich aangespoord vinden om de oude en veel te kleine school met des
onderwijzerswoning te Idskenhuizen te vernieuwen enz. enz. tevens een geleide brief van de Grietman bij hun request betreffende een
verzoek om fl. 1150.= voor de opbouwing eener school enz. jaar 1822 (7)
Donker Roel Folkers 15 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a.
overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op
de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)
Donker Roelof Volkers 15 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a.
overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op
de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)
Donker T. , ---- Visser Wybe Annes 2e rang van schoolonderwijzer, Onderwerp: een op 5 November gehouden vergelijkend examen
voor de school van Follega waarbij hij tot de school van Follega is gestemd verder worden er een tal van stukjes geschreven waarom hij
deze functie krijgt zoals o.a. bekwaamheid, goed en voorbeeldig gedrag enz. enz. verder worden er genoemd de onderwijzer , Slageren
van B. M., Maan van der L. , Wassenaar J. T., Baan van der N. R. , Kluwer K. H., Donker T. , Ringers Minse, Vries de Hendrik,
Prikken H. , Simonides M. , Meulen van der T., Koopmans Anske , Pietersen H., Fortuin K. H., Zijlstra Y. F., met hun rang als
onderwijzer vermeld en een heel verhaal daarover. Jar 1822 (10)
Donker Trijntje 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)
Donker Wolter Hendriks 29 jaar te Makkinga, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, de aard van de
overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839
afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5)
Donker Wybe 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)
Donkerbroek een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland en
Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (3)
Donkerbroek---- Kerk van Donkerbroek 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)
Donkerloo Pieter, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 14-10-1816 Haarlem, hij wordt vermeld op een Nominative Staat
van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand,
, zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst
wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1839 (4)
Donkin J. Amsterdam/Friesl. Schip de Pyren jaar 1839
Donkin J. West Christan jaar 1838

Donnars , Schutter (Plaatsvervanger) 4e Afd. mobiele Zuidhollandsche schutterij* 28-03-1804 Den Haag, hij wordt vermeld op een
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij
de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van
Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne
Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838
(4)
Donnay L. F. te Charleroy Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)
Donne Louis 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 160
Donz Georg geboren 25-11-1805 Dalvatze Canton Graauwbunden in Zwitserland hij is de nieuw benoemde tijdelijke Commies der 4e
klasse der Directe Belastingen en zijn staat van dienst is ook aanwezig voormalig beroep is en ook zijn militaire carrier staat daar in
enz. jaar 1841 (7)
Dönz Georg geboren te Luzein op 23-11-1805, en inwonende bij zijn oom te Sneek onderwerp; dat hij hier in de Nationale militie moet
maar….enz. o.a. zijn ouders leven nog en wonen in Zwitserland. Jaar 1824 (5)
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Donz Georg---- Hofmeyer Jacobus Johannes, nummerverwisselaar voor Donz Georg , 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)
Dood J. R. Kapitein is met zijn schip de Vrouw Christina op 26 april vanuit Dantzig vertrokken naar Amsterdam, 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)
Doodinga Lammert G. Slagter 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)
Doodkorte Carolus Wilhelmus er wordt verzocht door de Gouveneur om een Certificaat van eerstgenoemde die op den 29 oktober 1815
met het schip Evertsz? naar den Oost Indien vertrokken is en die in 1819 sergeant was bij het 2e bat. 5e Co. te Sourabaija enz. jaar 1825
(1)
Doodkorte Joh’s Hendrikus, 539 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)
Doodkorte Johannes, 493 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)
Doods B. Rotterdam Schipper op de Olivas jaar 1838
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Dooijema J. te Franeker hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten
daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar
1818 (2)
Dooijers en Pruimer te Zwolle staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van,
Grietman van Oostdongeradeel 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)
Dooijers en Pruimer te Zwolle staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.)
Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Dooijes Hylke 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)
Dooitjens 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)
Dooitjes Betze, 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)
Dooitses Jitske, 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 1828 (5)
Dooitses Klaas moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Groenterp) voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Dooitzens Klaas---- Robert J. B. Majoor Commanderende het Depot van ’t bataillon Nationale Militie N. 3 ondertekend een brief aan
de Gouverneur waarin vermeld de Fuselier Dooitzens Klaas welke zedert de 21e is vermist en opgespoord moet worden enz. jaar 1815
(1)
Doojes Sjoerd, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude jaar
1812 (2)
Doolgaard & zn. , te Franeker Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke dranken
welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd. (als leverancier van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Doolgaard & Zn. te Harlingen, 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)
Doolgaarde & Zn. te Harlingen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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) dossier met ca. 1000 namen (132)
Doon Pieter, Fuselier 5e afdeeling Infanterie * 15-12-1815 Den Haag, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van
de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden.
Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt
aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
Doon Willem 290 is zijn volgnummer en 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)
Doop Gerrit Jans te Aengwirden, 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
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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)
Dooper S. ; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken welke in de maand augustus in de gemeente
Gaasterland zijn ingevoerd. (als koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Dooper, Luitje Johannes, Een staat van Miliciens dienende in het Alg. Depot Landmacht no. 33, waarin vermeld de namen van
soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)
Doopsgezind---- Douwen J. W. Doopsgezinde Leeraar te Workum een verzoek tot Kinder en Academiegeld aan de koning voor zijn
dochter van 19 jaar en een zoon van 14 jaar welke Griekse en Latijnse talen studeerd, eerstgenoemde heeft 36 jaar in 4 gemeente en wel
aan den Hoorn bij Wijhe in ‘t Groningerland, te Nieuwstad Goederij te Oostvriesland , Stavoren en thanste Workum enz. enz. jaar 1822
(5)
Doopsgezind----- het besluit van de ontvanger om de leeraar te Oude Bildzijl fl. 200, en Veenwouden fl. 200 en Britzwerd fl. 200 en
Sneek op het Kleinzand fl. 300 en Oldeboorn en Harlingen kunnen zich zelf wel onderhouden enz. enz. jaar 1819 (4)
Doopsgezind, een verzoek om een toelage voor de Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert getekend door de Grietman van Aengwirden
Schenck van Nijdeggen H. F. J. (Henricus Franciscus Josephus van) en Poutsmsa J. jaar 1819 (3)
Doopsgezind----Bakker G., Doopsgezind Predikant te Oldeboorn, en Hayma K. (Klaas) Doopsgezind Predikant te Oldeboorn met een
handgeschreven brief van G. Bakker met zijn handtekening, jaar 1818 (2)
Doopsgezinde Gemeente---- Schreurs T. W. leeraar en lid van de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente van Tjallebert, zij
verzoeken uit de rijkskas fl. 400 omdat er reparatieen enz. enz. jaar 1819 (4)
Doopsgezinde Gemeente te Ballum op Ameland betreft de nieuw opgerichte voornoemde gemeente jaar 1883 (6)
Doopsgezinde Gemeente te Berlikum. Onderwerp; een request van de diakenen om subsidie met toegevoegd een lijst van uitgaven jaar
1819 (4)
Doopsgezinde Gemeente te Hollum op Ameland betreft de nieuw opgerichte voornoemde gemeente jaar 1883 (6)
Doopsgezinde Gemeente te Makkum , een handgeschreven brief met de handtekeningen van Tichelaar Jan J?. in qualiteit als
boekhouder en Britzel Frans als Diaken Onderwerp: dat zij maar slegts het 1/3 van de interesten hebben ontvangen over 1812 en
1813 enz. jaar 1814 (2)
Doopsgezinde gemeente van Kromwal te Britswerd Onderwerp: een ambtelijke brief enz. jaar 1823 (1)
Doopsgezinde Gemeente---- Woude van der Jense, hij tekend een brief kerkvoogd van de Doopsgezinde gemeente te Woudsend dat
door het vertrek van hun vorige D.G. Leeraar Woude van der Jense deze post enige maandan vacant is geweest en zij graag door een
braaf leeraar vervult enz. enz. tevens een document met de financieele toestand der D.G. gemeente Woudsend jaar 1819 (4)
Doopsgezinde Kerk te Britswerd----, 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)
Doopsgezinde Kerkraad van Baard Onderwerp: een tractement voor een Doopsgezinde Leeraar temeer daar Blessum een uur van Baard
is enz. enz. jaar 1821 (3)
Doopsgezinde---- Woude van der Inze Pieters rustend leraar is beroepen door den kerkenraad van de Waterlandsche Doopsgezinde
Gemeente te Nes en Hollum op het eiland Ameland enz. jaar 1821 (1)
Doopsgezinden ---- Zwaagwesteide De Doopsgezinde Gemeente, Onderwerp: een verzoek om toelage voor leeraren Tractement, Daar
nu Zwaagwesteinde hebbende eene bevolking van nabij de 600 zielen tevens een beschrijving dat de bevolking enz. enz. jaar 1820 (2)
Doopsgezinden---- Fontein Agge, hij is benoemd en beedigd als Vrederechter te Franeker enz. worden ook in genoemd Eekma J. en
Goslinga P. Onderwerp ambseed in manieren als zulks aan Doopsgezinden vrijstaat in de volgende bewoordingen Ik belove aan de
mijne opgedragen enz. enz. jaar 1816 (3)
Doopsgezinden---- Nes de Waterlandsche Doopsgezinden te Nes en Hollum aangezien de heer Halzinga? Van hier naar Grouw en wij
een nieuwe leeraar enz. enz. verzoeken om een toelage voor enz. enz. en de leeraar Woude van de P. J. van Oldeboorn in het Oude
Huis naar ons is is beroepen de brief is getekend door Bakker Cornelis , Dirks Symon, Grutter O. (Oeps?) Sierds , Zeba Jan Heddes .
jaar 1821 (3)
Doopsgezinden---- Sijmensma Ruurd Sijmons, Smid Johannes Obes en Smid Meine Obes ondertekenen een brief aan de Landvoogd
van het vrije land; wij als verenigde Doopsgezinden sijnde tot Balk wij bekennen geerne dat het werelijke reglement een instelling van
God is enz. enz. enz daarom nemen wij onse toevlugt tot de Prins van Oranje gelijk onze voorouderen gedaan hebben in het jaar 1577
den 26e Januari jaar 1814 (4)
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. , Ringnalda Hotse, Stellingwerf Broer S. , Buitenhoff Jan Y.?
met hun handtekeningen en ook een lakzegel van de stad IJlst enz. enz. jaar 1822 (5)
Door het Hele dossier heen Beurtschepen Tarieven en Reglementen van Veer en Beurtschepen jaar 1848
Doorebos W. betreft een voorlopige verevening ten zijne gunste ad. f. 36. 69 wegens in 1821 gedane reparatien aan de Nesserzijl enz.
jaar 1822 (1)
Doorema Reinier, Potten en Pannen, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen
aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Doorenbos F. te Oldeboorn wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd
is uitgevoerd met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz.
jaar 1840 (5)
Doorenbos Freerk met vrouw en 1 kind, Komt voor op een document (blz.2) 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)
Doorenbos H. (Hieronimus) ---- 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
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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)
Doorenbos H. ondertekend 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)
Doorenbos J. Qucestor van het Klassikaal Bestuur van Sneek, hij komt voor in een correspondentie betreffende de financieen enz. van
de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Koudum jaar 1819 (1) dossier (13)
Doorenbos J. Scriba---- Visser H. W. C. A. Preeses van het Klassikaal Bestuur van Sneek en Doorenbos J. Scriba van het Klassikaal
Bestuur van Sneek ondertekenen een document i.p. van de President Burgemeester van Workum betreffende dat de Tractementen der
Predikanten aldaar, van ’s Lands wege zoodanig mogen worden verhoogd als de omvang van de werkzaamheden enz. met o.a. de
namen van de Ouderlingen en Diakenen van de Hervormde kerk te Workum met 2000 zielen die de Hervormde Godsdienst toegedaan
zijn (onderwerp o.a. aanstelling nieuwe Leeraar der Kerk jaar 1817 (5)
Doorenbos P.----- Beyerinck M. Rijks Ingenieur, een betaling van 2e termijn aan de aannemers Mijnlieff J. Az. Te Krimpen aan de
IJssel en Doorenbos P. te Oldeboorn jaar 1841 (1)
Doorenbos P. te Oldeboorn wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het bedrag der
Belooning van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-1840 wegens
Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der Perceelen in het
Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Doorenbos Paulus----- Heide van Jarig Onderwerp; Onderhandse aanbesteding van het onderhoud aan de Brug over de Nieuwe
Wetering aan de Oude Schouw in den weg naar Overijssel , Hij kan het doen voor fl. 1190.= onder borg van Blokland Symen aannemer
te te Giesendam en Doorenbos Paulus te Oldeboorn, komen ook in voor Wal van der Pieter Jans en Wal van der Jan jaar 1`841 (9)
Doorenbos Paulus staat in een document Controle Sneek met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar 1841 (3)
Doorenbos W. Onderwerp: een bewijs van voorlopige verevening van fl. 477,60 wegens reparatieen wegens onderhoud aan het
Kolonelsdiep jaar 1822 (2)
Doorenbos W. aannemer te Oldeboorn heeft aangenomen de reparatieen en het onderhoud van de Metzel en Timmerwerken behorende
tot het kanaal van Dokkum naar Stroobos gedurende het jaar 1819 voor een somma van fl. 4300.= en tot borgen zijn gesteld Keyszer Y.
H. en Bijlsma W. F. beide te Oldeboorn wonende en en idem het Kolonelsdiep tevens uitdieping van het kanaal door Nauta S. te
Oostermeer wonende gedurende het jaar 1819 voor een somma van fl. 1000.= en tot borgen zijn gesteld Doorenbos W. te Oldenboorn
en Zijlstra J. F. te Nieuwerzijlen jaar 1819 (3)
Doorenbos W.---- Haaksma U. K. een geliquideerde terug te zenden de navolgende declaratieen van hem en Doorenbos W. wegens
werken aan het Kolonelsdiep enz. enz. jaar 1821 (1)
Doorenbos W.---- Haaksma U. K. Onderwerp: een voorlopige verevening van fl. 277.50 wegens onderhoudwerken op het Kanaal van
Dokkum naar Stroobos en Doorenbos W. fl. 119.40 wegens onderhoudwerken op het Kolonelsdiep jaar 1822 (2)
Doorenbos W. Sexbierum Schip de Johannes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Doorenbos W. Sexbierum Schip de Johannes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Doorenbos W.---- Stolte F. K. van St. Anna Parochie en Doorenbos W. van Oldeboorn en Haaksma U. K. van Anjum, betreft een
onderhandsche aanbesteding van reparatieen en onderhoud over 1819 der Timmer en Metselwerkrn op het kanaal van Dokkum naar
Stroobos, eerstgenoemde heeft ingeschreven voor fl. 4000 enz. jaar 1819 (1)
Doorenbos W. voor de complete voldoening, gestuurd door de algemene Rekenkamer van fl. 120.- . wegens reparatie der brug in de
Leegte over de Rivier de Laauwersenz. jaar 1823 (2)
Doorenbos Willem Timmerman te Oldeboorn, Hij is benoemd als Bijschatter der Belastingen te Akkrum en Terhorne enz. jaar 1823 (3)
Doorenbos Willem en Rypkema T. T. Onderwerp Rijksschatter ontvank Oldeboorn. (2) Jaar 1824
Doorenbos Willem,----Greydanus J. J. neemt ontslag als controleur per 28 maart 1824 en er komt een nieuwe stemming enz. worden
ook in genoemd Hemminga Sjoerd Hendriks, Doorenbos Willem, Rypkema T. T., Lycklama A. G., Hoekstra Gerrit Tjallings, Visser
S. M., Doesburgh van W., (9) jaar 1824
Doorenspleet Jan * Balk Voordracht tot benoeming en de benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden jaar 1918 (3)
Doorenspleet Jan Stoffels, 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)
Doorenstouter 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)
Doorfall Dominique 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……………………………………………………
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..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)
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)
Doorhand Willem is volgens zeggen opgevoed geweest in het Aalmoezeniers Weeshuis te Amsterdam en gebrekkig van ligchaam en
hebbende geen vaste woonplaats oud 33 jaren is bij vonnis 24 september 1813 van de regtbank te Sneek terzake van enz. veroordeeld
tot 3 maanden in het huis van correctie enz. jaar 1814 (1)
Doorman Luitenant Kolonel 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)
Doorn van Cornelis 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 ’s Gravenhage de Heer Jorissen H. C. enz.
jaar 1817 (3)
Doorn van H. J. Gouverneur, President 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
Doorn van H. J. 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)
Doorn van Johannes, Mineur Korps mineurs en sappeurs * 13-05-1813 Bunnik, 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)
Doornbos Albert Hend’r, 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)
Doornbos E. G. (Eling Gerrits) ---- Haytema S. P. (Salling Pieters) Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) beide Burgemeester van de Stad
Stavoren, Janssen Pieter Cornelis en Doornbos E. G. (Eling Gerrits) Raden der stad Stavoren die met Lootsma J. A (Jacob Aukes) en
Jong de Hessel H. het bestuur van genoemde stad uitmaken dog de beide laatste niet aanwezig , dat Jong de Hessel H. heeft zig door
zijn hoog gaand slordig gedrag van al omtrent 2 jaren de vergaderingen niet heeft bij gewoond en verklaarde dat ook niet meer te willen
enz. een advies betreffende zijn ontslag enz. jaar 1819 (5)
Doornbos E. G. (Eling Gerrits) en Veen v.d. Sjoerd Ebes, zij zijn als Schatters over 1824 te Stavoren gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
Doornbos E. G. (Eling Gerrits) hij ondertekend als lid van de Vroedschap der Stad Stavor een document betreffende ---- Wielstra Koert
Eilerts, hij heeft lange jaren als stuurman gevaren en althoos zeer ijverig en oppassend is en dat hij nu een zeer sober bestaan heeft
doordat enz. enz. verder wordt genoemd Bruining J. Leeraar der hervormde gemeente, Tjalkes Yke met een talrijk huisgezin en hij enz.
enz., IJges Cornelis heeft wel de naam van Tinmmermansbaas maar enz. enz. Cornelis Pieter is wel een Grootschipper maar heeft niet
gelukkig gevaren doordat hij enz. Doornbos E. G. (Eling Gerrits) hij is geenszins een Groot Coopman maar een winkelier in
kruidenierswaren en hij met de boot van zijn zoon enz. enz. , Fresling Thomas dat hij maar een klein winkeltje heeft en hij daardoor
enz. enz. jaar 1814
Doornbos E. G. (Eling Gerrits) Lid van de Raad van Stavoren 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)
Doornbos E. G. (Eling Gerrits)---- Lootsma J. A (Jacob Aukes) als President der Burgemeesteren van Stavoren enz. op den Raadhuis
dezer Stad den heeren Janzen Pieter Cornelis, Pieters Salling, Doornbos E. G. (Eling Gerrits), Werf van der S. H., Jong de H. H., Trip
Hendrik, Reiniers Hidde en Suidman J. B. E. (Jacobus Bernardus Egbertus)als benoemde leden van de Vroedschap en in
tegenwoordigheid van de mede Burgemeesters Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) en Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) voornoemde
geinstatalleerd enz. de drie Burgemeesteren ondertekenen dit document enz. jaar 1814 (2)
Doornbos E. G. (Eling Gerrits) ondertekend als lid van de Vroedschap van Stavoren een document betreffende de voordragt van den
heer Siedses G. S. tenderende tot het bekomen van Pagtpenningen van het Haven, Vuur en Baken geld te Stavoren lopende van den 1e
mei 1812 tot 1e mei 1813 enz. jaar 1814 (4)
Doornbos E. G. (Eling Gerrits) ondertekend als lid van de Vroedschap van Stavoren het navolgende document, Pietersen H. R. hij
ondertekend samen met de andere Voogden van de Algemeene Armestaat te Stavoren een Rekwest aan de Heer Commissaris in het
Arrondissement Sneek met het verxzoek om subsidie enz. verder ondertekenen de leden van de Vroedschap van Stavoren een bijgaand
document jaar 1814 (6)
Doornbos E. G. (Eling Gerrits) te Stavoren, 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)
Doornbos E. G. (Eling Gerrits) te Stavoren, een brief aan de Koning van het Satdsbestuur van Stavoren , enkele citaten uit de brief zijn;
Het van ouds beroemde Stavoren alwaar zelfs de zetel der Koningen was enz. dat de stad thans zo erg verminderd en verarmd en dat dat
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veel Noabele inwoners naar elders zijn vertrokken en er daardoor minder enz. getekend (in copie) Doornbos E. G. (Eling Gerrits),
Lootsma J. A (Jacob Aukes), Haytema S. P. (Salling Pieters) Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) enz. jaar 1818 (4)
Doornbos E. G. (Eling Gerrits) te Stavoren, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der
onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en
Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele
document (5)
Doornbos E. G. (Eling Gerrits) wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente
Stavoren en is vermeld op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de
interessen van 1811 en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald enz. jaar 1816 (4)
Doornbos E. G. (Eling Gerrits)----Fortuin Jakob Hijltjes, hij wordt aangesteld tot onderwijzer te Stavoren een uitgebreid document,
wordt getekend door de schoolopziener Visser H. W. C. A. en de burgemeesters van Stavoren Haytema S. P. (Salling Pieters) en
Doornbos E. G. (Eling Gerrits) jaar 1820 (3)
Doornbos E. G.---- Hilverda Jouke gewezen Stadsmajoor van Stavoren betreft zijn request, de Burgemeester van Stavoren Doornbos E.
G. antwoord in een brief aan de Gouverneur dat voornoemde Hilverda zijn vader in de Post van Stadsmajoor is opgevolgd, zonder juist
te kunnen bepalen hoe lang den Suppliant daar in heeft gefungeerd en hij in bekrompen toestand leeft enz. jaar 1823 (2)
Doornbos E. G. stuurt en request tot vrijstelling voor zijn zoon Doornbos Gerrit Elings, een melding. Jaar 1814 (1)
Doornbos E. G. te Stavoren, onderwerp een request van hem voor vrijstelling van zijn zoon Doornbos Gerrit Elings en er verwordt
vermeld dat zijn request geaccordeert kan worden Enz. jaar 1814 (3)
Doornbos E. G. Wethouder te Stavoren Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Doornbos Eltje Dina X Egbert Hubertus Borchers (4)
Doornbos G. te Utingeradeel 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
Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Doornbos Geert Elings Stavoren Matroos op Oost-Indie jaar 1838

Doornbos Gerrit Elings---- Doornbos E. G. stuurt en request tot vrijstelling voor zijn zoon Doornbos Gerrit Elings, een melding. Jaar
1814 (1)
Doornbos Gerrit Elings---- Doornbos E. G. te Stavoren, onderwerp een request van hem voor vrijstelling van zijn zoon Doornbos Gerrit
Elings en er verwordt vermeld dat zijn request geaccordeert kan worden, later een document dat hij per 20-12-1813 behoort te worden
vrijgesteld Enz. jaar 1814 (4)
Doornbos H. W. Kramer te Smallingerland Onderwerp; bekeuring wegens het niet kunnen produceren van een Patent als Kramer op de
jaarmarkt te Norg jaar 1824 (7)
Doornbos J. B. te Beilen Predikant Classis van Assen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken
der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit
is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Doornbos J. Scriba van het Klassifikaal bestuur van Sneek, hij komt voor in een correspondentie betreffende de financieen enz. van de
Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Koudum jaar 1819 (1) dossier (13)
Doornbos K. 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)
Doornbos K. J. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk
geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat
betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Doornbos Klaas Jak’s, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden)
tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in
December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Doornbos P. te Joure wordt vermeld als schatter in de Gemeente Haske in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van
Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het
personeel over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Doornbos P. te Oldeboorn wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het bedrag der
Belooning van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-1840 wegens
Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der Perceelen in het
Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Doornbos Paulus staat in een document Controle Heerenveen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar 1841 (4)
Doornbos Wijbe H. te Herbaijum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot
vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron
Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door
hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Doornbos Wybe H. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe
Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus Klaas als
gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3)
Doornbos, Cornelis te Engwierum Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz.
Jaar 1841 (9)
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Doornbosch Eilje als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Stavoren wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat
van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke
Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Doornbosch Gerrit Libbes hert betreft zijn request als Schipper van het Schip genaamd de Jonge Theodoor en de Coopman Wit de &
Lenaertsz te Amsterdam als gemagtigden van de geinteresseerden in de lading van het op Ameland vergane Schip enz jaar 1815 (7)
Doornbosch J. (Jan) te Deersum 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)
Doornbosch J. (Jan) te Deersum, 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
Doornbosch J. (Jan) te Deursum (Deersum) Scriba 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)
Doornbosch J. , 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)
Doornbosch J. P. Ouderling te Obergum tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Groningen als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Doornbosch J. P. Predikant te Beilen, tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Drente 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)
Doornbosch J. P. te Beilen 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)
Doornbosch J. P. te Beilen, 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)
Doornbosch J. P. te Hoogeveen Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Drente en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde
Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Doornbosch J. P. te Obergum Ouderling 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)
Doornbosch J. P. te Obergum Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Ouderling wordt vermeld in een document dat
de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het
besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van
enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Doornbosch J. P. te Obergum 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)
Doornbosch J. te Deersum, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur
der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Doornbosch Klaas Jacobs te Ee 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)
Doornbosch te Oosthem, 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)
Doorne van ….?---- Bussingh ….? Predikant te Gouda 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 Doorne van ….? Beroepen naar Amsterdam enz. jaar 1816 (4)
Doorne van J. C. Predikant te Rheuwijk tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de
classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke
door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz.
besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Doorne van J. C. te Rheeuwijk 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)
Doorne van W. G. te Amsterdam Predikant Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van
dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
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Doorne van W. G. te Amsterdam 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)
Doorne van W. G. te Amsterdam 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)
Doorne van W. G. te Gouda, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het
bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Doornseiffer W. F. Boekhouder en Westerkamp A. Magazijnmeester over den arbeid in het Huis van Reclusie en Tuchtiging te
Leeuwarden enz. Onderwerp: 37 boeseroenen of wollen hemdrokken op een gezamenlijk enz. jaar 1825 (5)
Doornspijk, ------ Vercomst Arthur Drukker geboren te Bailleul (Belgie) onderwerp het verbod van toegang van in staat van beleg
verklaarde gebieden, hem wordt de toegang ontzegd en wel Harderwijk, Ermelo, Elburg, Oldebroek, Doornspijk, Gaasterland,
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Lemsterland, Stavoren, Sloten, Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist, jaar 1915 (3)
Doornspleet Jan Stoffels 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)
Doorslag van den G. H. te Dordrecht Praeses Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde
Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Doorslag van den G. H. te Dordrecht Predikant Classis van Dordrecht 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)
Doorslag van den G. H. te Dordrecht 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)
Doorslag van den G. H. te Dordrecht 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)
Doorslag van den J. H. te Dordrecht 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)
Doos Jan, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 ter noodzakelijken dienst van het
Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (11)

Doos Nicolaas, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Harlingen die
tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Dooten J. te Donkerbroek 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)
Dooters F. J. staat vermeld op het document: Ter voldoening van de de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein
Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig
guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Dootjes Auke, 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)
Dootjes Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de
maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Dootjes Sietze, 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)
Dootjes Wiebe----- Bouwer Franciscus, Veldwachter te Buitenpost , een ingediende klacht tegen hem van vermeende beinvloeding van
getuigen in de strafzaak(het proces verbaal opgemaakt door Bolt Jan Rijksveldwachter wonende te Kolhorn is ook in dit dossier) tegen
Heide van der Bareld i.v.m. mishandeling van Dootjes Wiebe , wordt ook in genoemd Hoeksma Lolkje jaar , Sloterdijk vrouw van
Tabak Hendrik wonend te Surhuisterveensterheide, ook Tabak Arend en Dootjes Wiebe beide wegens meineed veroordeeld tot acht
maanden en een Wietske, Meer de Pieter, Poppinga, met getekende verklaringen van Tabak Roelof, Boer de Koop, en Bouwer
Franciscus als Veldwachter getekend (een pracht dossier) jaar 1918 (15)
Dootjes Wiebe, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende
de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Dooyema Douwe M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Dooyema Jacob 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)
Dooyema Jacob M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Dooyema 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)
Dooyer en Pruimers te Zwolle, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke
Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en
gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
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Dooyer Thomas moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Longerhouw) voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Dooyes K. J. Hoogezand Kapitein op de Eendracht, jaar 1824
Dooyewaart v. E. Amsterdam Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1920 (5)
Doper Jacob Johannes te Balk, in 1811 zijn de achterstallige schulden gemaakt en de heren Meurs ...? , Fiberthien …? , Helsen …?
Getrachtb te spreken maar enz. Enz. Verder wordt er over de armen in Balk gesproken en de schulden van de Vekke Balk , ook
aanwezig de staat met schulden met name genoemd (in deze index weer terug te vinden) enz. Jaar 1814 (12)
Doper Jacob Johannes, zijne kinderen overboord en verdronken geschouwd door de Med. Doctor Koopmans A. en Hofstra …?
Chirurgijn te Balk en Focke F. W. Voorschotten , Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente
Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)
Dopheide Theodorus Jacobus te Leeuwarderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur
enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Dopheide Theodorus Jacobus 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)
Dopma Jan Schipper van Marrum op Leeuwarden jaar 1837
Dopma Jan te Marrum Veerschipper jaar 1837
Dopstra Gjalt, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende
de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Dor?ens….? Douwe---- Dor?ens….? Siebe * 30-01-1798 z.v. Dor?ens….? Douwe en Siebes Antje 3 is zijn volgnummer geboorte en
zijn ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve
Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Dor?ens….? Siebe * 30-01-1798 z.v. Dor?ens….? Douwe en Siebes Antje 3 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat
vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen
aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Dorama J. K. Te Sneek hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben tegen de
volgende vergunning :
(9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen
van het perceel kadastraal bekend Sneek Hommerts sectie enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en
de voorwaarden jaar 1915 (14)
Dorama W. Weduwe van Hesselink J. te Sneek zij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met haar handtekening die geen
bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :
(9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen
van het perceel kadastraal bekend Sneek Hommerts sectie enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en
de voorwaarden jaar 1915 (14)
Dorbout G. D. te Akkrum 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)
Dordrecht ---- Broers Joost , Hij komt voor in het document Departement der Domeinen als reclemant van Schorren en Aanwassen
gezonden aan de Rentmeeester der Domeinen Dordrecht, Sterling H. U. te Dordrecht ,jaar 1818 ( 3)
Dordrecht ---- Penn J. J. Architect te Dordrecht , een bericht je over het Handboek Schone Bouwkunst jaar 1841 (1)
Dordrecht staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en
aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van de heer Sterling H. U. Jaar 1817
(3)
Dordrecht ----. betreft levering ladingen Voerhaver te Dordrecht door hem ondertekend jaar 1815 (5)
Dordrecht----- Rottier Alphons te Dordrecht, ongehuwd, Hij staat vermeld in de Staat van aanbeveling voor Veldwachter in de
Gemeente Dantumadeel, en zijn benoeming. Met personalia ,jaar 1915 (3)
Dordrecht staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en
aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht de heer Sterling H. U.
Jaar 1817 (4)
Dordrecht----- Steenbakkers langs de Goudschen IJssel de Maas en de Noord bij Dordrecht Onderwerp: Inlandse steensoorten en het
klein formaat enz. jaar 1841 (3)
Dorema R. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Dorema R. 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)
Dorema R. J. 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)
Dorema Rinse Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Dorenbos Abele W. Hoef en Grofsmid te Kollum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen jaar 1824 (2)
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Dorenbos Eling Gerrits wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Stavoren
enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Dorenbos Eling Gerrits wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Stavoren
enz. jaar 1816 (3)
Dorenbos Gerrijt Elings te Stavoren , een brief van de Burgemeester Lootsma J. A (Jacob Aukes) van Stavoren aan de Commissaris
Generaal van Vriesland , dat de eerstgenoemde van de Franschen alhier is teruggekomen en dat enz. ez. jaar 1814 (1)
Dorenbos Gerrit Lippes Vergaan op Ameland Schipper op de Jonge Theodoor 23-01-1815
Dorenbos Gerrit Lippes Vergaan op Ameland Schipper op de Jonge Theodoor 17-03-1815
Dorenbos Gerrit Lippes Vergaan op Ameland Schipper op de Jonge Theodoor (7) dossier (28) jaar 1815
Dorenbos Gerrit Vergaan op Ameland Schipper op de Jonge Theodoor 13-01-1815
Dorenbos Gerrit Vergaan op Ameland Schipper op de Jonge Theodoor 04-03-1815
Dorenbos H. te Smilde, 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
Dorenbos Hendrik Willems te Dragten staat vermeld op een document Concept Dwangbevelen tot invordering van Boeten en
Justitiekosten tegen hem enz. jaar 1840 (2)
Dorenbos Klaas, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen
info. jaar 1874 (2)
Dorenbos Klaas, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen
info. jaar 1875 (2)
Dorenbos Klaas, Stockholm, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)
Dorenbos Klaas, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

Dorenbos Marijke x Jelle M?eijers, staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van
de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente
ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de
tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
526-1, 13
Dorenbos N. te Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
22-05-1840
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
79-32
Dorenbos Willem Hendriks, Grenadier afd. Grenadiers * 06-05-1818 In de Grietenij Smallingerland , hij wordt vermeld op een
25-01-1841
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)
454
Dorenbos Willem---- Kat Abe Jochums te Hindelopen, hij neemt aan de reparatie van de havenwerken Harlingen, voor een som van fl.
14-07-1817
2900.= zijn borg is Laan van der Jan Piebes te
Makkum en Dorenbos Willem te Oldeboorn jaar 1817 (4)
64
Dorenbos Willem te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en
02-04-1814
Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement
Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
994
Dorenbosch E. G..---- Wielstra Koert Eilerts, hij heeft lange jaren als stuurman gevaren en althoos zeer ijverig en oppassend is en dat hij
08-10-1814
nu een zeer sober bestaan heeft doordat enz. enz. verder wordt genoemd Bruining J. Leeraar der hervormde gemeente, Tjalkes Yke met
een talrijk huisgezin en hij enz. enz., IJges Cornelis heeft wel de naam van Tinmmermansbaas maar enz. enz. Cornelis Pieter is wel
een Grootschipper maar heeft niet gelukkig gevaren doordat hij enz. enz., Dorenbosch E. G. hij is geenszins een Groot Coopman maar
een winkelier in kruidenierswaren en hij met de boot van zijn zoon enz. enz. , Fresling Thomas dat hij maar een klein winkeltje heeft en
hij daardoor enz. enz. jaar 1814
1525
Dorenspleet Jan Stoffels, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk
08-12-1814
betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester
gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)
328-4
Dorenveld H. J. staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de Correctioneele
03-04-1841
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)
694/8
Dorenveld H. J. wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te Leeuwarden
15-07-1841
genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem, jaar 1841 (7)
423-9
Dorenveld Hans Jans van beroep Vleeschouwer en Spekslager te Minnertsga bekeurd bij een Proces verbaal van den 21 november 1840
30-04-1841
ter zake overtreding der wet op het geslacht enz. jaar 1841 (3)
11-02-1825 7-A Dores---- Het Engelsche Brik schip de Anne of Sunderland is in de nacht van 5 op 6 februari gestrand op Ameland komen de van Hul
met Ballast gedisteneerd na Rotterdam met als Capitein Kee (Kie?) Geveke en het Ponkschip de Dores met als Capitein Lufstaduis
Jonas komende van Vlia Borij in Rus Venland beladen met teer enz. bestemming Londen enz. jaar 1825 (1)
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Dorhaud A. Geeft met eerbied te kennen enz. dat hij enz. enz een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan uwe
majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening
Jaar 1821 (4)
Dorhout 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)
Dorhout ….? (Mr.) te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke
beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de
ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland
(47)
Dorhout ….? staat in een lijst van enige ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept
worde enz. jaar 1833 (3) (dossier 11)
Dorhout A. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Dorhout A.---- Douma Sjerk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden te Burwerd en gebruiken van landerijen ondertekenen een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de kerkvoogden van Schalsum en den heer Dorhout A. te Leeuwarden en Giffens
van R. te Sneek en Schuurmans Otte Jans en Eelkema Jarichius en Sjoerds Pier te Witmarsum en Rijpma Johannes Ubbes aldaar die de
landerijen in eigendom behoren maar dat enz. jaar 1815 (3)
Dorhout A.---- Swart Ype Jans hij huurt van de staat een Zathe en Landen onder Leeuwarden voor de tijd van 7 jaren voor fl. 2150.=
zijn buren zijn ten O. Scheltinga van E. W. ten W. Bouma Durk de weduwe, ten Z de Ringsloot en ten N. Dorhout A. enz. jaar 1819
(5)
Dorhout A.---- Swart Ype Jans hij huurt van de staat een Zathe en Landen onder Leeuwarden voor de tijd van 7 jaren voor fl. 2150.=
zijn buren zijn ten O. Scheltinga van E. W. ten W. Bouma Durk de weduwe, ten Z de Ringsloot en ten N. Dorhout A. enz. jaar 1819
(5)
Dorhout Ambrosius 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)
Dorhout Ambrozius 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)
Dorhout Anbrosius Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Dorhout B. ondertekend als Lid der Gedeputeerde Staten> 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)
Dorhout B. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad Leeuwarden
met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5)
Dorhout B. (Mr) Lid van Gedeputeerde Staten van Vriesland wordt benoemd (opnieuw) in het Proviniale Collegien van Toezxigt op de
Kerkelijke Administratie der Hervormden enz. jaar 1841 (5)
Dorhout B. de erven, ---- Zwart Jacob Jans heeft in Huur Greide aan de Zwette naast de plaats van de Heer Zeper J. D. en behorende 3
pondematen aan Dorhout B. de erven, 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)
Dorhout Bernardus 28 jaar, hij is candidaat voor het vervullen van de post van Plaatsvervangend Rechter in de Rechtbank van
Leeuwarden door de benoeming van Fockema Nicolaas als rechter in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt vermeld op een staat met
5 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (7)
Dorhout Bernardus------- HalbesmaLieuwe Johannes, Een Lijst met Kandidaten ter vervulling van de post van Vrederechter te Bergum,
met leeftijd, voormalige en tegenwoordige kwaliteiten, woonplaats en aanmerkingen, i.p.v. de overleden Haersma Wicherus Henricus
jaar 1824 (3)
Dorhout Bernardus wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Dantumadeel
omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en
de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en
woonplaats jaar 1841 (6)
Dorhout Bernardus, 210 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)
Dorhout Bernhardus 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)
Dorhout D., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en
ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Dorhout Fokke G. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Dorhout G. 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)
Dorhout G. 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)
Dorhout G. D. 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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Dorhout G. IJ. te Warga staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting
tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
966/7 en 881/14 Dorhout G. Y. te Warrega (Warga) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Bladzijde 13
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of
27-08-1839
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)
388
Dorhout G. Ypes staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland
22-11-1816
betreffende Militaire zaken dat voormelde naar aanleiding van een request met goedvinding van ons hun ontslag te verlenen bij de
Schutterijen (functie en district vermeld) enz. jaar 1816 (3)
36-A
Dorhout Gjalt Sipkes Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het bedrag
blz. 21
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen
22-04-1824
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)
37
Dorhout Gjalt Ypes, hij wordt vermeld in een Extract uit eene bekendmaking door de Provisionele Schout der gemeente Jorwert die aan
20-09-1814
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)
36-A
Dorhout Gjalts Ypes Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het bedrag
blz. 21
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen
22-04-1824
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)
859-1+4
Dorhout Gjolt IJpes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent
10-10-1815
een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het
Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz.
jaar 1815 (3) Dossier (15)
922-1+ 8
Dorhout Gjolt Upes staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van
09-12-1815
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)
36-A
Dorhout Hendrik de weduwe Rentenierske, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het
blz. 23
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
22-04-1824
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)
1070-8
Dorhout IJ. G. te Warga staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
537-579
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)
498/10, 2
Dorhout Lambertus staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die
21-05-1841
Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en
aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
1070-8
Dorhout S. S. te Warga staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
537-579
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)
487 blz. 3
Dorhout Sieds Foekes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over
07-04-1814
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)
945/10
Dorhout Sipke Dirks, verlofganger der nationale Militie dienende bij 1e Regiment Zware Dragonders jaar 1841 (2)
24-09-1841
708-5_20a
Dorhout W. G. te Warga staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman
20-07-1841
Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van
Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Map 88-B
Dorhout Y. G. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners
1876--1878
zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder
concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag
bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3)
966/7 en 881/14 Dorhout Y. G. te Warrega (Warga) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Bladz.13>>
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of
27-08-1839
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)
36-A
Dorhout Ype de weduwe Rentenierske, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het bedrag
blz. 24
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen
22-04-1824
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)
1-A
Doris Simon Gerard te Sneek----- Hij staat op de lijst met kandidaten voor Arr. Inspecteur te Heerenveen i.p.v. de met eervol ontslag
25-10-1824
aftredende Sederius Meinardus met een jaarlijkse beloning van fl. 2400.=, plaats van geboorte, eerdere posten, welke buitenlandse talen
ze machtig zijn, aanmerkingen enz jaar 1824 (dossier 8 stuks)
27
Dormie Pierre Joseph 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
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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)
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)
Dorn A. Stevens 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)

Dorn Anthoon 343 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)
Dorn Anton 782 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)
Dorn Antoon 343 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)
Dorn van Petronelle, 42 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)
Dornceiffen Johannes te Heerenveen, wordt vermeld op de staat van het geen nog wegens de menues depenses en frais de parquet van
den regtbank van eersten instantie zitting houdende te Heerenveen over het jaar 1813 moet worden uitbetaald enz. jaar 1814 (5)
Dorncijffen W. F. 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
Dornhout G. D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Dornseiffen J. wonende op ’t Heerenveen Onderwerp: een handgeschreven brief met zijn handtekening een verzoek tot enz. beslissing
op zijn request betreft aangeslagen voor belastingen enz. jaar 1814 (10)
Dornseiffen Johannes. Apothecar, komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken waarop de personele omslag
enz. enz. jaar 1814 (10)
Dornseiffen W. F. Commies of Boekhouder bij de Directie over den arbeid in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden.
Onderwerp: antwoord op zijn request enz. jaar 1825 (4)
Dornseiffen W. F.---- Dornseyffen W. F. (Dornseiffen) te Utrecht , hij wordt benoemd als 1e commies of Boekhouder in de gevangenis
van Leeuwarden op een jaarlijks tractement van fl. 600.= en tot Magazijnmeester benoemd Schaai van H. J. te Rotterdam op een
jaarlijks tractemet van fl. 500.= enz. jaar 1823 (4)
Dornseiffen Wilhelmus Fredericus van beroep Boekhouder bij de directie over den arbeid in de Strafgevangenis te Leeuwarden geeft te
kennen dat hij nog niet in de gemelde gevangenis gehuisvest enz. jaar 1825 (4)
Dornseiffer Nicolaas te Schoterland 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)
Dornseiffer W. F.---- Schaaij van H. J. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij te Rotterdam bij den
Slappengang des Koophandels aldaar is en dat hij enz. verder vermeld in een brief van de Gouverneur van Vriesland aan het
Departement van Binnenlandsche zaken de Heer Dornseiffer W. F. te Utrecht en de Heer Westenkamp A. te Leeuwarden jaar 1824 (8)
Dornseiffer W. F.---- Velthuizen van Pleun is aangesteld tot Directeur over den Arbeid en de Heer Dornseiffer W. F. te Utrecht tot
eersten Commies of Boekhouder en de Heer Schaaij van H. J. ook Schaai te Rotterdam tot Magazijnmeester maar deze heeft voor deze
post bedankt en de Heer Westerkamp A. wordt nu voorgedragen alsmede de Meesterknecht Ulrich P. allen staan in een brief van de
Commissie van Administratie over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz. jaar 1824 (3)
Dornseijffen Wilhelmus Fredericus te Leeuwarden wordt genoemd als Ambtenaar in een naamlijst der provincie Friesland als
geëployeerde bij de gevangenissen met zijn beroep, jaar 1825 (4)
Dornseyffen W. F. (Dornseiffen) te Utrecht , hij wordt benoemd als 1e commies of Boekhouder in de gevangenis van Leeuwarden op
een jaarlijks tractement van fl. 600.= en tot Magazijnmeester benoemd Schaai van H. J. te Rotterdam op een jaarlijks tractemet van fl.
500.= enz. jaar 1823 (4)
Dornseyffen, 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)
Dorp Jan Gerrit 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)
Dorpen en Steden: ---- Friesland ; een lijst met meer dan 1000 familienamen van personen die 200 gulden of meer in de beschreven
middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (11)
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Dorpen Hans D., 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 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)
938
Dorpen in Friesland---- Kadaster een Generale staat van de meest geschikte verdeling voor het kadaster van alle Grietenijen en Steden
27-09-1823
in Friesland gelegen enz. jaar 1823 (35)
7-A bijlage 1
Dorpen van Hans D., 177 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative
Mannen
lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het
Correctiotijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke
neelen
zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel
26-03-1824
mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
307
Dorpen van Hans Douwes is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en een
31-03-1815
opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer
248
328/27-4
Dorpen van P. wonende in wijk D. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
03-04-1841
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)
191-8
Dorpen vanD. H. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad
06-03-1814
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)
397
Dorper S.---- Ruygh C. schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven Narva Balken op den
30-05-1818
Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R. volgens hierover gelegde documneten
namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) gevoerd door de Kapitein Engels Aldert Jan welke den 18e
der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz. ook aanwezig een notarisakte van de Notaris Beets Simon Theodorus met de
navolgende getuigen Haas de Tijs en Zunderdorp Cornelis voor den zelfde firma Haas en Zunderdorp wonende beide heren aan het
Schild binnen de gemeente van Texel in quqliteit bij een notarisakte bij notaris Meyes Reinier en zijn ambtgenoot te Amsterdam waarin
genoemd wordt Lammerts Anne Sytses van beroep Koopman wonende binnen de stad Amsterdam in qualiteit en gemagtigde van de
heeren Nap Harm Harms wonende te Groningen en Post Eisse Schout der Gemeente Winschoten en Tonkes Eppe Edies Schout der
Gemeente Zuidbroek aldus procuratie bij de notaris Sitter de Rudolf residerende te Winschotenwaarin magtig gemaakt is de heer Ruygh
C. voornoemd in tegenwoordigheid van Grooff Reijer van beroep Koopman en Disper Mees van beroep Sjouwerman verder genoemd
openbaar notaris te Winschoten Sitter de R. en Wessemann Friedrich Heinrich en Larche Klaas Pieter beide wonendete Winschoten
verder Dorper S. Notaris te Amsterdam, Bommel van B. vanwege de Regtbank en Helder J. Ck. Griffier jaar 1818 (13)
141
Dorper Salomon ---- Anker Jan gepatenteerd Koopman te Amsterdam negoteerende op de naam en firma van Brouwer reclamanten van
04-03-1817
de balken welke geladen zijn geweest op de Twee Gezusters dat op de 16e is verongelukt is hun eigendom gepasseerd voor de notaris
Dorper Salomon en Meijer Jan Fredriks residerende te Amsterdam enz. jaar 1817 (6)
477, 483, 484
Dorper Salomon ---- Brouwer en Anker, Kooplieden en als zodanig behoorlijk gepatenteerd wonende te Amsterdam met als onderwerp:
en 485
de houtwaren uit het gezonken schip de twee gezusters met als Schipper Adroen Arne Andersen , Vergaan de 16e november 1816 op het
22-07-1817
Bornrif tussen Terschelling en Ameland ( gezonken 1816) . enz. ook aanwezig een Notariële akte van Dorper Salomon openbaar
notaris te Amsterdam en Meijer Jan Fredrik, notaris waar in Ancker Jan, Koopman op de naam van zijn firma verklaard magtig te
maken de heren Laag van der Drewes K. en Nagtegaal Jan B. & Comp. te Ameland om de zaken te regelen betreffende voornoemde
houtwaren en balken uit het schip de Twende Sostre (twee gezusters) bij kapitein Adroen Anne Andersen op de reise van Drammen naar
Amsterdam die verklaarde onder dek te hebben van de heer Söberg Peder en dan volgt de lijst met lading jaar 1817 (12)
537-e.v.
Dorper Salomon---- Adroen Arne Andersen, woont Nötteröe Kapitein op de Twee Gezusters vergaan en verbrijzeld op het Bornrif
14-08-1817
Ameland ( gezonken 1816) verder Brouwer en Anker, Kooplieden en als zodanig behoorlijk gepatenteerd wonende te Amsterdam met
als onderwerp: de houtwaren uit het gezonken schip de twee gezusters met als Schipper Adroen Arne Andersen , Vergaan de 16e
november 1816 op het Bornrif tussen Terschelling en Ameland ( gezonken 1816) . enz. ook aanwezig een Notariële akte van Dorper
Salomon openbaar notaris te Amsterdam waar in Ancker Jan, Koopman op de naam van zijn firma verklaard magtig te maken de heren
Laag van der Drewes K. en Nagtegaal Jan B. & Comp. te Ameland om de zaken te regelen betreffende voornoemde houtwaren en
balken uit het schip de Twende Sostre (twee gezusters) bij kapitein Adroen Anne Andersen op de reise van Drammen naar Amsterdam
die verklaarde onder dek te hebben van de heer Söberg Peder en dan volgt de lijst met lading jaar 1817 (13)
1218-18 en 21
Dorpregter Abel Gerits te Strobos wegens door hem gedane voorschotten betrefende de Militairen, hij staat op het volgende document:
12-12-1814
With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel
Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (5) dossier (26)
1218-14
Dorpregter Abel Gerits van Gerkesklooster wegens kosten van Inkwartiering en Casernering op Strobos , hij staat op het volgende
12-12-1814
document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen
zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)
47-1, 2,13
Dorpregter Luitjen Jans hij betaald een som van fl. 389 enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district
07-10-1818
Schoterland enz. jaar 1818 (3) totale dossier (45)
955
Dorpstertil---- Sietsema Harm Jans wonende onder Gerkesklooster hij heeft een dam in het water gelegd bij den Dorpstertil nabij
01-10-1823
Stroobosch , omdat het water niet verder kan enz. en hij wil deze niet weghalen wordt hij gedwongen enz. jaar 1823 (1)
Deel 2
Dorr Lemsterland Kapitein op de Prins Willem komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen
09-09-1889
aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833
no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)
1070-8
Dort van G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
1-20
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den
28-10-1840
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 881/14 Dort van G. te Sneek staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden
Bladz.13>>
Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering
27-08-1839
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)
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Dortenaar Jakob staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten
betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Dortmund-Eemskanaal Een boekje over de Nederlandsche Transito Handel i.v.m. het Dortmund-Eemskanaal en deuitbreiding 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)
Dortor J. G. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)

Dost (Drost?) J. 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)
Deel 2
Dotema Barradeel Kapitein op de Friocolne ? komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen
17-02-1897
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 1897 (2)
461
Dotinga D. T. plv Grietman van Rauwerderhem ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale
29-09-1817
Militie dat Boer de Auke Sjoerds wegens het niet uitschrijven van hem enz. jaar 1817 (1)
641A
Dotinga D. T. plv Grietman van Rauwerderhem ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale
08-12-1817
Militie dat Bleker K. A. te Wartena mij heeft geïnformeerd dat hij reeds op de 5e dezer ontslag enz. jaar 1817 (1)
464
Dotinga D. T., hij ondertekend mede een document aan de Gouveneur van Vriesland namens de Kerk en Armenvoogdij betreffende
01-10-1822
Plan tot Afscheiding van de Kerk en de Armenvoogdij te Poppingawier en een voorstel om enz. enz. jaar 1822 (6
398
Dotinga Doeke Th. te Rauwerd 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)
377/28, 2
Dotinga Doeke Thomas wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om
19-04-1841
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)
377/28, 34
Dotinga Doeke Thomas wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
19-04-1841
Rauwerdehem omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten
lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het
Beroep en woonplaats jaar 1841 (5)
453
Dotinga Doeke Thomas, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
03-05-1822
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
379
Dotinga Doeke Tomas Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
03-06-1819
1819 (3)
480
Dotinga Doeke, 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)
424-9
25- Dotinga Doekle Thomas hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
05-1821
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)
398
Dotinga Pieter T. te Rauwerd 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)
1475
Dotinga Pieter, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), 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)
545-23
Dotinga S. F. hij ondertekend mede navolgend document; Staat aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het
04-11-1813
voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en op den laatsten Juni 1813 nog had in te vordenen alsmede den
uitgaven van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (8) dossier
(23)
966/7 en 881/14 Dotinga S. T. te Rauwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Bladz.12>>
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of
27-08-1839
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)
643
Dotinga T. S. ondertekend mede als Kerkeraadslid van Deerzum en Poppingawier een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als
05-05-1814
onderwerp; achterstallige Tractament van de Predikant enz. jaar 1814 (3)
398
Dotinga Tjerk T. te Rauwerd 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)
26/1-C
Dotinga W. M. te Rauwerderhem 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten & extracten uit de
no. 133
Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
07-01-1825
593
Dou??ra? S. J. (handtekening onduidelijk)---- Jong de Foppe Piers en Dou??ra? S. J. (handtekening onduidelijk) ondertekenen en brief
06-07-1815
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij als Landeigenaren in een request betreft bepoldering zouden moeten zijn Takema
Dirk Takes erven, Schuurmans Thomas Jetzes, Obbema Gorrijt Douwes en de Kerk te Oosterend met vermelding van het aantal
\pondematen van elks enz. jaar 1815 (1)
609-A
Douaniers (Fransche) , een dossier dat gaat over de kosten, leveranties enz. in de periode van de Fransche tijd zoals lijst van
14-07 -1814
Caserneringskosten, leverantiekosten, onbetaald gebleven kosten enz. jaar 1814 (28)
785/9
Dougal W. Kapitein is met zijn schip de Robin Hood te Helvoet op 2 mei gearriveerd komende vanuit Hull staat vermeld op het
Bladzijde 3
document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz.
07-05-1839
jaar 1839 (4) dossier (8)
907-16
Douglas Saap, Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , Plymouth,
13-09-1841
August, 1841 , jaar 18941 (2)
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Doukes Jetske geb. 27-07-1803 Groningen, 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)
Douma Jeltje Douwes Moddergat Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 348, Krantenartikelen betreffende de Ramp met
de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Douma (Douwe Jans) in leven gehuwd met Sijens Grietje---- Sijens Grietje weduwe Douma (Douwe Jans) te Noordwolde wordt
vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende haar request (=aanwezig) dat zij als Turfschippersche, dat
haar zoon Douma Reinder geloot heeft voor de Nat. Mil. maar dat haar zoon in zijn beroep voor haar volstrekts onmisbaar is en zij een
plaatsvervanger wil aanstellen maar dat enz, jaar 1817 (3)
Douma (Douwe Jans) in leven gehuwd met Sijens Grietje---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman van Stellingwerf
Westeinde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Sijens Grietje weduwe Douma
(Douwe Jans) te Noordwolde moeder is van zeven in leven zijnde kinderen waarvan 2 zoons een eigen bestaan op zig zelf hebben en
één dochter bij een van hun medevaart terwijl nog twee andere zoons met de requestrante en een dogter oud 12 en een zoontje oud 7
jaar enz. jaar met de zelve varen dat de jongste van deze 2 Douma Reinder enz. 1817 (2)
Douma , Aannemers (de gebroeders ) te Oosterwierum een handgeschreven brief met de handtekening van P. Douma verzoekt
vergunning tot het bouwen van een dubbel woonhuis en het leggen van een tijdelijk bruggetje enz. enz. jaar 1919 (7)
Douma ….? Assessor van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat
Roos de Douwe zig voor de Militie van Smallingerland te Heerenveen op den 1e augustus enz. jaar 1817 (2)
Douma † in leven gehuwd met Grietje Sijen---- Sijen Grietje weduwe Douma te Noordwolde Een request dat haar zoon Douma
Reinder loteling van de jare 1817 en dienende bij de Nationale Militie wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche
Zaken enz. jaar 1817 (3)
Douma A. P. 11 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel 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)
Douma A. R. te Akkerwoude 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)
Douma Aafke Rinzes---- Douma Anskje Douwes verzoekt in een request vrijstelling wegens ener boete wegens het te laat aangeven van
de nalatenschap van Douma Aafke Rinzes te Bergum . dit is een antwoord op zijn request waaruit blijkt dat zij de dochter is van eene
vooroverledene zuster van de overledene van enz. jaar 1824 (3)
Douma Aafke Rinzes overleden 19-08-1823 Bergum-- Douma Anske Douwes, te Nijtap Drente, gehuwd met Oenes Berend Jans een
kwijtschelding verleend, bereft de nalatenschap van Douma Aafke Rinzes overleden 19-08-1823 Bergum jaar 1824 (5)
Douma Aake Rinzes---- Douma Aukje Douwes, verzoekt vrijstelling van de boete van 50 gulden voor het te laat aangeven enz. enz. van
de nalatenschap van Douma Aake Rinzes Jaar 1824 (1)
Douma Age, 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)
Douma Anne, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende
de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Douma Anske Douwes, te Nijtap Drente, gehuwd met Oenes Berend Jans een kwijtschelding verleend, bereft de nalatenschap van
Douma Aafke Rinzes overleden 19-08-1823 Bergum (5)
Douma Anskje Douwes verzoekt in een request vrijstelling wegens ener boete wegens het te laat aangeven van de nalatenschap van
Douma Aafke Rinzes te Bergum . dit is een antwoord op zijn request waaruit blijkt dat zij de dochter is van eene vooroverledene zuster
van de overledene van enz. jaar 1824 (3)
Douma Arend Schoteruiterdijken Sollicitatie voorVeldwachter te Hemelum, Oldephaert jaar 1920 (3)
Douma Arend, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Douma Auke Freeks Schipper jaar 1840

Douma Auke J. , 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)
Douma Auke Johannes te Dijken, 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)
Douma Auke Johannes, te Dijken--Lijst met 16 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee
beesten verloren zijn met het aantal gestorven beesten (paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in Doniawerstal Jaar 1822 (2)
Douma Auke Winsum Schipper jaar 1841
Douma Aukje Douwes, verzoekt vrijstelling van de boete van 50 gulden voor het te laat aangeven enz. enz. van de nalatenschap van
Douma Aake Rinzes Jaar 1824 (1)
Douma B. S. te Rijperkerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter
opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Douma Bauke, Berkenpas Abraham, Swart Ale, Jong de Hendrik, Schippers wonende te Menaldum , Onderwerp: o.a. een
aankondiging van hun dienst met drie schepen van Menaldum op Leeuwarden en Franeker , wat ook in een advertentie (1 stuks
aanwezig in het dossier) staat aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers
worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (9)
Douma D. B. Hij staat vermeld op de Betaalrol behoorende tot de Ordonnnantie d.d. 23 mei 1821 no. 3244 groot fl. 448.85, Jaar 1821
(3)
Douma D. Franeker Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
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Douma D. G. te Metslawier staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat
betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Douma D. H. 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)
668
Douma D. J.---- Idzardi W. J. Schout van Ternaard ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van
09-05-1814
de Armvoogden Boomsma K. K., Douma D. J. beide ondertekenen het request als Armvoogden van Betterwerd/Hantum betreffende
het onderhoud van Dirks Aukjen jaar 1814 (2)
958/2 211
Douma D. J. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk
Bladzijde 6>>
geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat
17-09-1839
betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
958/2 211
Douma D. J. te Hantum vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk
Bladzijde 8>>
geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat
17-09-1839
betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
966/7 en 881/14 Douma D. J. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Bladzijde 6>>
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of
27-08-1839
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)
729/5, 290
Douma D. J. te Oudega is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur
Bladzijde 5-v
van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100
17-07-1839
personen die Patentplichtig waren (76)
988-3, 26
Douma D. te Ee wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij
Bladzijde 2
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
26-09-1839
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
2006
Douma D. te Irnsum hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot slootdemping te Irnsum, ook
18-11-191\
wordt genoemd Slippens S. te Irnsum hij maakt bekend in een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een stuk land van
Douma D. heeft gekocht met een situatieschets (blauwdruk) jaar 1915 (12)
105,1233/7
Douma De weduwe Schipper jaar 1838
11-12-1838
708-5_26b
Douma de weduwe te Ee staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron
20-07-1841
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)
487 + A
Douma Douwe Brugts ---- Krol Jan Jans , Koopman te Bergum die een schadevergoeding wegens een vergraving van zijn land tot
19-06-1821
verbetering van de weg enz. enz. tevens heeft de schipper Veen van der Jan Jans ten welke laste een hypotheek enz. enz. wordt ook in
genoemd Posthumus Swart W. H. Hypothecair crediteur van Douma Douwe Brugts en Jans Leendert en Klazes Jetske en Kuipers
Dirk Dirks en Minnema de Wit Jan en Ploeg van der Martje Piers en haar man Rintjema Binne Tjerks, ten Oosten en Zuiden Hendriks
Reintje en ten Westen Durks Durk en ten Noorden de kerk van Augustinusga jaar 1821 (12)
39
Douma Douwe Dokkum Stoombootdiens, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
17-09-1903
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
19
Douma Douwe Douwes, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins
26-05-1814
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)
248-b 1e bat 1e Douma Douwe Fransen 116 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
blz.
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den
Nom. Staat
jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale
07-06-1817
Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
255-BB
Douma Douwe Fransens 116 Driesum 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 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)
248-DD
Douma Douwe Franses staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
2e Compag.
Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een
2e blz.
ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)
Nom. Staat
09-06-1817
316-8
Douma Douwe Gosses Landbouwer te Metslawier het betreft het uitreiken van een jonge Merrie Veulen om gedekt te worden en mag
31-03-1841
gedekt worden bij de vierjarige Hengst Boer de Eerts Egberts te Kollum enz. jaar 1841 (4)
517-18
Douma Douwe Gosses Landbouwer te Metzlawier is bij Proces verbaal van den 11e april j.l. bekeurd door Meulen v.der Johannes
19-05-1840
Engberts Commies 3e klasse, Attsma Hein Rienks Commies 4e klasse te Oostmahorn en Vlaskamp Pieter Deurwaarder der belastingen
terzake dezelve een paard hetwelk voor het dienstjaar 1839/40 in de personele belasting 3e klasse, 2e soort was aangegeven, aard der
overtreding Het berijden van een afgeschreven paard onder een dek. enz. de commisen en deurwaarder ondertekenen dit document jaar
1840 (7)
69/20, 1
Douma Douwe hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan
nummer 97
behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in
20-01-1840
de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz.
jaar 1840 (6)
708-2+3
Douma Douwe Jans---- Douma Jan Jans en Douma Douwe Jans Turfschippers te Noordwolde een procesverbaal opgemaakt door de
11-07-1839
commiessen Wiersma Roelof en Hazelhoff Jan Joachim van Belastingen te Dragten terzake overtreding Art. 1 wet op regt patent dat zij
met hun vaartuigen geladen met Turf de schepen gebouwd als z.g.n. Rijnsche Aak maar dat enz. een compleet dossier jaar 1839 (18)
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Douma Douwe Jz. , wegens geleverde Houtwaren voor de Vallaten aan Ezumazijl, hij komt voor op de Rekening van Uitgaven voor
Onderhoud van Publieke Werken en Gebouwen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het
voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7)
dossier (88)
Douma Douwe Klazes te Doniawerstal 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)
Douma Douwe Lieuwes te Paesens verzoekt ook namens zijn broeder en zusters mede erfgenamen van Douma Willem Lieuwes en
Douma Egbert Lieuwes respectivelijk op den 7e december 1834 en op 17 juni 1835 te Paesens overleden zij verzoeken kwijtschelding
wegens te laat enz. en in de nalatenschap van Douma Jantje Douwes overleden 9e november 1819 te Ee en hun reeds op den 27 april
1832 overleden broeder Douma Jan Lieuwes enz. jaar 1839 (4)
Douma Douwe te Oudega 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)
Douma Douwe 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 Nijkerk (Fr.) Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Douma Egbert Lieuwes---- Douma Douwe Lieuwes te Paesens verzoekt ook namens zijn broeder en zusters mede erfgenamen van
Douma Willem Lieuwes en Douma Egbert Lieuwes respectivelijk op den 7e december 1834 en op 17 juni 1835 te Paesens overleden
zij verzoeken kwijtschelding wegens te laat enz. en in de nalatenschap van Douma Jantje Douwes overleden 9e november 1819 te Ee en
hun reeds op den 27 april 1832 overleden broeder Douma Jan Lieuwes enz. jaar 1839 (4)
Douma Eibert Romkes, Landbouwer te Ee hij heeft ten gunste van den Russische Armee 1 paard geleverd in opdracht van de Gemeenet
voor de somma van f. 225.= maar dat hij nog geen betaling heeft ontvangen en dat hij enz. enz. jaar 1814 (1)
Douma F. D. te Wommelws 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)
Douma G. te Hardegarijp , 2 maal een handgeschreven brief met zijn handtekening, hij tekend 1 maal als G. Douma en de andere maal
als G. B. Douma verzoek voor een vergunning tot het leggen van een dam in zijn perceel te Hardegarijp enz. enz met een tekening
(Blauwdruk) van de situatie jaar 1919 (10)
Douma G. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Douma G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen
voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Douma G. D. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten betalen
(met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz.
enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Douma G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier
met alle namen (15)
Douma G. J. te Anjum 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)
Douma G. J. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk
geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat
betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Douma G. J. te Anjum 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)
Douma G. J. te Anjum, 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)
Douma G. J. te Nes staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk
geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat
betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Douma G. te Metslawier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Douma Gabriel Lazes 224 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)
Douma Geert Jacobs een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van
Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar
1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)
Douma Geert Schipper op een Trekschuit, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Douma Gerben Franses staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon
uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en
woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)
Douma Gerben Franzes 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)
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Douma Gerben J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van
Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar
1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)
Douma Gerben Jacobs wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive
van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Grietenij Oostdongeradeel bestaat uit enz. ook wordt vermeld de
functie en voor welk dorp, jaar 1841 (6)
Douma H. H., Hij tekent als Diaken van de Kerk te Steggerda en Finkega een brief aan de Gouveer van Vriesland dat de Schout een
opgave wil hebben van de Diakenie goederen en inkomsten , maar omdat zij geen bewijs van eigendom meer ebben zijn zij bang dat het
bezit wat reeds 200 jaar in het bezit van deze Diaconie is enz. enz. zij vinden ook dat zij min en meer misleid zijn door de schout enz.
enz. jaar 1815 (3)
Douma H. H., Veldwachter te Holwerd 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)
Douma H. J. Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Douma H.---- Reitsma G. G. Schout van de Gemeente Hardegarijp ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
een verzoekschrift van eenige ingezetenen van Hardegarijp met bezwaren ten laste van Schaapman G. C. Schoolmeester aldaar deze
ingezetenen en alle hoofden der Huisgezinnen Algra S. S. , Douma H. tekent ook ter order voor Douma S., Pousma S. H., Meulen van
der J. H., Bouma Jan Bouwes, Bouma Bouwe Jans verder genoemd de dochter van Binnema B. R. die het huwelijk met deselve niet
wilde toestaan en toen zij zwanger was kreeg zij de toestemming van de ouders maar dat de schout het huwelijk weigerde te voltrekken
en de neef Reitsma S. W. intussen kerkvoogd geworden zijn en verzoeken Schaapman G. C. van zijne post te veroordelen enz. jaar
1815 (7
Douma H.---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig
Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide
v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede
namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe
H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar
Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases,
Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en
een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze
Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse,
Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks
Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters,
Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J. jaar 1816 (28)
Douma H. te Bergum 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)
Douma H. te Oosterend staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting
tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Douma H. W. 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)
Douma Harmen Schipper jaar 1837
Douma Hedzer Jochum, 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)
Douma Hedzer Jochums, 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)
Douma Hedzer Jochums, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Douma Hedzer 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)
Douma Heerken Sybrens te Hardegarijp 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)
Douma I. ( Izaak) gewezen Adjudant Maire wordt voorgedragen om de Maire van Oudega bij zijn absentie te vervangen enz. jaar 1814
(2)
Douma I. (Izaak) Assessor te Opeinde, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en
bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
Douma IJpe Pieters---- Mosselman Bienze en Visser Anne zig aan het bij missive bedoelde ophalen van puin langs de wallen van het
Dokkumerdiep hebben schuldig gemaakt aan het beschadigen van de oevers, van welke bevinding daar de politie bedienden Douma
IJpe Pieters Agent en Bergmans Jan Johannes Dienaar van de Politie een proces verbaal enz. jaar 1840 (8)
Douma Isaac en Brandsma Hendrik Annes zij zijn benoemd als schatter te Drachten enz. jaar 1823 (1)
Douma Isaac 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)
Douma Isaac 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
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van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen
enz. jaar 1815 (9)
Douma Isaac 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)
Douma Isaac te Smallingerland, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der
onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en
Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele
document (5)
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. jaar 1814 (7)
Douma Izaak Jacobs, Hij is aangenomen als Majoor te Ureterp door de Schout en zijn manschappen enz. jaar 1814 (1)
Douma Izaak Jacobs----de schout van de Gemeente Oudega Vierssen H. L. (Hector Livius) Haersma van, schrijft en ondertekend een
brief aan de Commissaris van het Arr. Heerenveen dat eerstvermelde in zijn afwezigheid (mijne functie waarnemende) en de door hem
provisioneel benoemde officieren enz. bij gelegenheid der exercitieen aan alle mannen van de Landstorm enz. enz. eenzijdig heben
gestemd en dat het mij zeer vreemd voorkomt dat men tegen de benoeming van Douma Izaak Jacobs met eenigen grond bezwaren enz.
verder schrijft hij dat in het dorp Opeinde en wel op het Zwartveen een zekere Sperling Johan Christoffel (bevorens noemde men hem
Prins) enz. enz. , verder de schout van de Gemeente Oudega Vierssen H. L. (Hector Livius) Haersma van, schrijft en ondertekend een
brief aan de Gouveneur van Friesland betreffende het conflict hiervoor genoemd waarin vermeld dat hij getracht heeft de Gouveneur te
spreken maar deze hierin blijkbaar niet geïnteresseerd was enz. verder wordt genoemd Boer de Johannes Foppes jaar 1814 (4)
Douma Izaak Plaatsvervanger van de Schout van de Gemeene Oudega ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een request van het Stadsarmenhuis ondertekend door de Administrerende Voogd Kuperus A. van Bolsward regarderende
de verpligting ter alimentatie van zekere Joukes Tjitske en haar kind het request is aanwezig waarin vermeld wordt dat de vader van
Joukes Tjitske met name Jans Jouke te Opeinde is geboren deze Jouke Jans is omstreeks Pinxten in den jare 1790 gehuwd met eene
Steffens Pietje te Bolsward enz. jaar 1814 (3)
Douma Izaak plv. Schout van de Gemeente Oudega schrijft en ondertekend een brief aan enz.dat Pool Dirk Minzende van Oudega en
Vries de Wouter Douwes zijn opgepakt als gedeserteerde soldaten en door de Veldwachter van Oudega naar Leeuwarden overgebracht
enz. jaar 1814 (1)
Douma Izaak 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)
Douma Izaak te Drachten Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Douma Izaak 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)
Douma J. & W. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger van de
drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan
de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Douma J. A. Brander te Sneek , Onderwerp dat zijn slijterij op een meerdere afstand van zijn branderij moet staan. jaar 1824 (4)
Douma J. A. hij staat vermeld op een document; Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de
Branderijen in het Arrondissement Sneek met vermelding van de voorraden, jaar 1825 (8)
Douma J. A. Staat met het resultaat der Peilingen zoo van Gedistilleerd als van Meel in de Branderijen in het Arrondissement Sneek
met vermelding van de voorraden, jaar 1825 (8)
Douma J. Assessor van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat
Roos de Douwe geboren 06-12-1794 zoon van Roos de Sjoerd Hendriks en Augustus Jeltje arbeiders te Dragten niet tot de loting enz.
jaar 1817 (1)
Douma J. Assessor van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar
1818 (1)
Douma J.---- Harmens A. Hz. Fabrikant te Harlingen Stukken omtrent de aanvrage van Harmens voor eene stoombootdienst tusschen
Harlingen en Leeuwarden langs de Leeuwarder Harlinger trekvaart ook een door hem geschreven en ondertekende brief verder
aanwezig het reglement en tarief lijst , ook wordt genoemd de Provinciale opzichter de heer Douma J. jaren 1859-1861 (9) dossier (76)
Douma J. J. A Armvoogd te Ee tekent genoemde lijst, , Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a. de staat van
achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie
zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4) (dossier 9)
Douma J. J. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk
geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat
betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Douma J. Majoor ondertekend namens de Luitenant Collonel Commanderende het 10e Battaillon Landstorm Arr. Heerenveen een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat er gevonden worden 20 Kalieber geweeren enz. jaar 1815 (1)
Douma J. P. te Morra staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk
geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat
betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Douma J. President zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de
Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op den Voet
zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2
Douma J. te Anjum 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)
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Douma J. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij
Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
833-2
Douma J. te Oostmahorn staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli
24-08-1841
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
Oostdongeen diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie
radeel
(122)
729/5, 290
Douma J. te Rottevalle is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van
Bladzijde 5-v
den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100
17-07-1839
personen die Patentplichtig waren (76)
1259
Douma J.---- Veen van der Karst Jan Notaris te Dragten zijn gecompareerd Christoffels Eelkjen huisvrouw van Heide van der Sieds
10-10-1814
Renderts arbeider en Papa Lijsbert Gerbens weduwe van Jans Jan in leven Schipper beide wonende in de Rottevalle dewelke hebben
verklaard dat het hun zeer wel bekend is dat Jans Jouke bevorens Schipper doch thans arbeider in Wolvega wonende en gehuwd met
een vrouw zijnde de Turfmeetersche te Bolsward en sedert ongeveer 24 jaren enz. en dat Jouke Jans bij dezelve vrouw de getuigen de
naam niet wetende een dochter heeft genaamd Tjitske (joukes) getuigen bij het ondertekenen zijn Dijkstra Sipke Eizes Grofsmid in de
Noorderdragten en Ferwerd Kornelis Harmens Blaauwverwer in de Zuiderdragten en de Adjunkt Schout Douma Izaak van Oudega
verklaard dat Christoffels Eelkjen en Papa Lijsbert en Heide van der Sieds Renderts ter goeder naam en faam bekend staan enz. jaar
1814 (8)
1246
Douma Jacob gehuwd met Meekeren van Antje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
05-07-1915
griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
623-20
Douma Jacob Pieters te Sexbierum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van
22-06-1840
Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)
42
Douma Jacob, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende
07-01-1915
de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)
948-2
Douma Jan G. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun
11-10-1827
kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)
7-A bijlage 2
Douma Jan G., 67 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de
Mannen Huis
soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele
van Justitie
van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier
26-03-1824
met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
7-A bijlage 1
Douma Jan G., 95 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der
Mannen
Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip
Crimineellen
waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de
26-03-1824
gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke
als vrouwelijke gevangenen (42)
287-C 1e
Douma Jan Gatzes 151 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7
Bataillon
kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie no. 1 en 4 en van de Luitenant
28-06-1817
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)
255-BB
Douma Jan Gautzes 301 Kollumerzwaag (er stond Douwma Jasn Goutjes en is door de ambtenaar aangepast) is zijn volgnummer en
01-06-1817
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)
248-b 1e bat 3e Douma Jan Goutjes? 301 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
blz.
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den
Nom. Staat
jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale
07-06-1817
Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
1253-13, 33 10- Douma Jan Izaaks te Smallingerland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
12-1839
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)
708-2+3
Douma Jan Jans en Douma Douwe Jans Turfschippers te Noordwolde een procesverbaal opgemaakt door de commiessen Wiersma
11-07-1839
Roelof en Hazelhoff Jan Joachim van Belastingen te Dragten terzake overtreding Art. 1 wet op regt patent dat zij met hun vaartuigen
geladen met Turf de schepen gebouwd als z.g.n. Rijnsche Aak maar dat enz. een compleet dossier jaar 1839 (18)
1227-5
Douma Jan Lieuwes---- Douma Douwe Lieuwes te Paesens verzoekt ook namens zijn broeder en zusters mede erfgenamen van Douma
02-12-1839
Willem Lieuwes en Douma Egbert Lieuwes respectivelijk op den 7e december 1834 en op 17 juni 1835 te Paesens overleden zij
verzoeken kwijtschelding wegens te laat enz. en in de nalatenschap van Douma Jantje Douwes overleden 9e november 1819 te Ee en
hun reeds op den 27 april 1832 overleden broeder Douma Jan Lieuwes enz. jaar 1839 (4)
978/2
Douma Jan Lieuwes---- Douma Willem Lieuwes overleden 17-06-1835 te Paesens er is een concept dwangbevel tegen zijn erven en van
23-09-1839
hun broeder Douma Jan Lieuwes overleden 23-04-1832 te Paesens maar deze is reeds door de verjaring enz. jaar 1839 (2)
1102-19
Douma Jan S., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge
18-12-1816
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)
303-22, 6
Douma Jan te Smallingerland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods
25-03-1841
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)
3
Douma Jan?. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz., zit in een
02-12-1890
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)
1227-5
Douma Jantje Douwes---- Douma Douwe Lieuwes te Paesens verzoekt ook namens zijn broeder en zusters mede erfgenamen van
02-12-1839
Douma Willem Lieuwes en Douma Egbert Lieuwes respectivelijk op den 7e december 1834 en op 17 juni 1835 te Paesens overleden
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zij verzoeken kwijtschelding wegens te laat enz. en in de nalatenschap van Douma Jantje Douwes overleden 9e november 1819 te Ee en
hun reeds op den 27 april 1832 overleden broeder Douma Jan Lieuwes enz. jaar 1839 (4)
B-41
Douma Jelle Beernts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van
15-02-1832
Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte
data enz. jaar 1832 (6)
137-7, 4
Douma Jelle Rienks * 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen met
08-02-1837
11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt ontslag enz. jaar 1837
(8)
138
Douma Jelle te Anjum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het
06-07-1814
Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
340
Douma Jelle Ypes ---- Meindersma Eelke Wiggers Landbouwer onder den Dorpe Ee, Benthem Nanne Pieters Landbouwer onder den
18-03-1817
Dorpe Morrha, Douma Jelle Ypes Landbouwer onder den Dorpe Morrha en Kleffens van P. T. (Paulus Theodorus) Predikant zij
schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij nog geld tegoed hebben van het
gewezen district van Oostdongeradeel doordat zij in het jaar 1810 ten behoeve van enz. enz. en dat de schulden zijn overgenomen door
het Dijkbestuur van Oostdongeradeel en dat zij nog interest tegoed hebben enz. er wordt ook beschreven hoeveel de bedragen zijn enz.
jaar 1817 ( 2)
95-4
Douma Jelle Ypes te Anjum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Anjum , enz.
25-01-1822
enz. jaar 1822 (2)
729/5, 290
Douma Jentje A. te Teroele is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur
Bladz. 29
van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100
17-07-1839
personen die Patentplichtig waren (76)
14-A
Douma Jentje A. te Woudsend een Branderij--- Vermeld in een Staat der Branderijen , Brouwerijen en Azijnmakerijen; met de straat
05-08-1824
waar gevestigd, omschrijving van de aanwezige gereedschappen in de fabriek, dezelvers ruimte en datum van de laatste roering jaar
1824 (4)
5-A
Douma Jentje Alles Brander en Slijter te Woudsend een handgeschreven brief van hem met zijn handtekening , onderwerp een
26-06-1824
aanzegging om zijn slijterij naaar elders te verplaatsen jaar 1824 (2)
Deel 2, 123
Douma Jochum Sipkes te Woudsend, Beurt en Veerdienst van Woudsend naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de
31-10-1866
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).
2306
Douma Joh. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier betreffende dat zij
27-06-1899
verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes en Co. Betreft
de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is? En of hij enige toestemming nodig heeft om met de Moterboot
ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende
ingewilligde en afgewezen verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een
vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook
genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz. jaren
1885-1910 (40)
1137/9
Douma Johannes P. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van
blz. 1
Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar
06-11-1839
1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)
1070-8
Douma K. D. te Doniaga staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
580-622
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 881/14 Douma K. J. de weduwe te Grouw staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Bladz.12>>
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of
27-08-1839
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)
584
Douma Klaas Douwes 13 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel 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)
255-BB
Douma Klaas Douwes 366 Ternaard 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 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)
27-A blz. 8
Douma Klaas te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
06-02-1824
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
1413
Douma Kornelis, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
06-08-1915
gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
729/5, 290
Douma M. G. te Nijkerk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur
Bladzijde 6-v
van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100
17-07-1839
personen die Patentplichtig waren (76)
949/26
Douma M. G. te Paesens , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken in
20-09-1841
de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
708-5_26d
Douma M. G. te Paesens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron
20-07-1841
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)
988-3, 26
Douma M. G. te Paesens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
Bladzijde 5
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
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Douma M. G. te Paesens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal
kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Douma M. R. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk
geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat
betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Douma Melis (de Kapitein), Visser Sijtze, Veenstra Wijtze en Tiemersma Johannes allen wonende te Ee Ondernemers van een
Stoombootdienst tussen EE (Steenvak) en Dockum en tussen EE (Steenvak) en Leeuwarden met hun Stoomboot “Antilope” tevens
wanneer ze varen, de totale reistijd en tussenstoppen en de Prijslijst verder een groot aanplakbiljet getekend door voornoemden enz. jaar
1883 (6)
Douma Melis Ee Schip de Koningin Emma, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven
van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (10)
Douma Oene, 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)
Douma P. ------ Douma , Aannemers (de gebroeders ) te Oosterwierum een handgeschreven brief met de handtekening van P. Douma
verzoekt vergunning tot het bouwen van een dubbel woonhuis en het leggen van een tijdelijk bruggetje enz. enz. jaar 1919 (7)
Douma P. J. te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk
geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat
betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Douma Pieter Sjoerds te Sexbierum, Beurt en Veerdienst van Sexbierum naar Harlingen, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)
Douma Pieter Sjoerds te Sexbierum, Beurt en Veerdienst van Sexbierum naar Franeker, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)
Douma Pieter Watses---- Fontein Pieter is gemachtigd door de erfgenamen van Douma Pieter Watses gemachtigd om hun aandeel in
de schade geleden door het sterven van paarden wegens een besmettelijke ziekte enz. enz. jaar 1820 (1)
Douma Pieter Watzes---- Besmettelijke ziekten---- Noordenbos G. D. weduwe Hiddinga S. R. en Douma Pieter Watzes het betreft 2
mandaten van schadevergoeding wegens het door hoger hand gelaste en voorgestorvene paarden wegens de heersende besmettelijke
ziekten in 1818 en 1819 en de grietman verzoekt aan de Gouverneur of hij i.v.m. het overlijden van Douma Pieter Watzes de gelden
aan zijn erfgenamen enz. enz. jaar 1820 (1)
Douma Pieter Watzes---- Middenga Sybren Rientzes te Wijnaldum de weduwe en Douma Pieter Watzes te Sexbierum zij hebben een
verzoek om schadevergoeding gedaan voor eenige aan besmettelijke ziekte van gestorven paarden enz. jaar 1820 (2)
Douma Popke Douwes---- Bergsma J. C. (Johannes Casparus) Schout van de gemeente Metzlawier ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Douma Popke Douwes verzoekt onderstand aan de Armenverzorgers van Anjum als zijnde de
plaats van geboorte enz. jaar 1816 (1)
Douma R. 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)
Douma R. J. te Opeinde 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)
Douma R. 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)
Douma 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)
Douma R. 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)
Douma R. M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Douma R. N. te Ee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar
onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818
(2)
Douma Reinder---- Sijen Grietje weduwe Douma te Noordwolde Een request dat haar zoon Douma Reinder loteling van de jare 1817
en dienende bij de Nationale Militie wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817 (3)
Douma Reinder---- Sijens Grietje weduwe Douma (Douwe Jans) te Noordwolde wordt vermeld in een brief van de Minister van
Binnenlandsche Zaken betreffende haar request (=aanwezig) dat zij als Turfschippersche, dat haar zoon Douma Reinder geloot heeft
voor de Nat. Mil. maar dat haar zoon in zijn beroep voor haar volstrekts onmisbaar is en zij een plaatsvervanger wil aanstellen maar dat
enz, jaar 1817 (3)
Douma Reinder---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman van Stellingwerf Westeinde ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Sijens Grietje weduwe Douma (Douwe Jans) te Noordwolde moeder is
van zeven in leven zijnde kinderen waarvan 2 zoons een eigen bestaan op zig zelf hebben en één dochter bij een van hun medevaart
terwijl nog twee andere zoons met de requestrante en een dogter oud 12 en een zoontje oud 7 jaar enz. jaar met de zelve varen dat de
jongste van deze 2 Douma Reinder enz. 1817 (2)
Douma Rienk Jelles, 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)
Douma Rienk Mennes 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)
Douma Rienk Minnes , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Ee in 1823 die dat ook in 1824 willen doen
enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
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Douma Rienk Minnes te Ee Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Anjum , enz.
enz. jaar 1822 (2)
Douma Rienk Minnes te Ee 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)
Douma Rink Minnes---- Assen van J. als Schout van de Gemeente Ee schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen
Generaal van Vriesland dat hij met een werkzame affaire en een talrijk kroost voor welk bestaan hij moet zorgen dat zal mij echter niet
afschrikken enz. verder worden genoemd Meindersma Eelke Wigchers lid van de Raad enz. en Mellema Minne Douwes Lid van de
Raad of Douma Rink Minnes Lid van de Raad voorsteld enz. en als Secretaris Jong de Ruurd enz. jaar 1814 (3)
Douma Rinze 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)
Douma Roelof , Beurt en Veerdienst van Bergum naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer te
Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen
van vertrek enz. jaar 1857 (8) Vergunning reeds 20-03-1785
Douma Ruurd Ages te Akkerwoude, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de
overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839
afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)
Douma S. A. te Lioessens staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat
betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Douma S. J. 10 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra
van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Douma S.---- Reitsma G. G. Schout van de Gemeente Hardegarijp ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
een verzoekschrift van eenige ingezetenen van Hardegarijp met bezwaren ten laste van Schaapman G. C. Schoolmeester aldaar deze
ingezetenen en alle hoofden der Huisgezinnen Algra S. S. , Douma H. tekent ook ter order voor Douma S., Pousma S. H., Meulen van
der J. H., Bouma Jan Bouwes, Bouma Bouwe Jans verder genoemd de dochter van Binnema B. R. die het huwelijk met deselve niet
wilde toestaan en toen zij zwanger was kreeg zij de toestemming van de ouders maar dat de schout het huwelijk weigerde te voltrekken
en de neef Reitsma S. W. intussen kerkvoogd geworden zijn en verzoeken Schaapman G. C. van zijne post te veroordelen enz. jaar
1815 (7
Douma S. te Bergum 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)
Douma S. te Lioesens 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)
Douma S. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij
Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Douma S. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij
Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Douma Sabe, 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
Douma Sible te Bergum (no. 42) de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek
Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Douma Sible te Bergum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden
voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)
Douma Sible te Bergum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Douma Sibre Sibles vervangen door Woude van der Luitje staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie) Mutatien
voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie waarvan zijn ingekomen gedurende de maand october die om verschillende
reden de dienst zijn uitgeraakt enz jaar 1840 (6)
Douma Sieble te Bergum (no. 6) de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek
Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Douma Sijbren Jochums, 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)
Douma Sjerk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden te Burwerd en gebruiken van landerijen ondertekenen een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de kerkvoogden van Schalsum en den heer Dorhout A. te Leeuwarden en Giffens van R. te
Sneek en Schuurmans Otte Jans en Eelkema Jarichius en Sjoerds Pier te Witmarsum en Rijpma Johannes Ubbes aldaar die de landerijen
in eigendom behoren maar dat enz. jaar 1815 (3)
Douma Sjierk Jelles, 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)
Douma Sjoerd Harmens hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur
Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13)
Douma Sjoerd., Landbouw, Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823 tot de najaarsvergadering
van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet J.J., Feenstra Thijs, Beucker D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast
E. A. van der, Beucker Andrea D.H., Boelens A.A. van, Berghof L.W., Koumans Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes
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Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E., Hylarides W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M.,
Gasinjet P., Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe Kingma J. M. van., Woudsma Fake Hendriks., Feenstra Thijs., Fontijn P.,
de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds, Greuve J. K. de, Pas, E. jaar 1823 (47)
Douma Sjolle A. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van
Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar
1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)
Douma Sybren Jochums, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Douma Syke Tjibbes, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt
er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de
Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in
presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord
hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem
schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren
geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)
Douma T. 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)
Douma T. D. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Douma te Lioessens 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)
Douma te Nijkerk (fr) staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron
van, Grietman van Oostongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer
biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen
ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Douma Th. J. te Wolvega, verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning voor het maken van een uitweg
met een tekening (blauwdruk) ook de toestemming is erbij. Jaar 1915 (11)
Douma Tjeerd Beek Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert jaar 1920 (3)
Douma Tjerk, 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)
Douma Trijntje Gerbens---- Hoekstra Ybeltje Hessels huisvrouw van Meijer Pieter Hendriks te St. Annaparochie mede erfgenaam van
Douma Trijntje Gerbens verzoekt kwijtschelding van een boete wegens niet op tijd ingeleverde aangifte wegens de nalatenschap van
Douma Trijntje Gerbens jaar1824 (1)
Douma Trijntje Gerbens---- Meyer Pieter Hendriks---- Hoekstra Ybeltje Hessels huisvrouw van Meyer Pieter Hendriks , Schoenmaker
te St. Annaparochie, verzoekt vrijstelling van boete wegens verzuim van aangifte betreffende de nalatenschap van Douma Trijntje
Gerbens overl. 08-08-1823 te Deinum enz. jaar 1824 (1)
Douma van Bartold in 1664 Grietman van Ferwerderadeel te Hallum. Onderwerp Octrooi voor de Trekweg Hallum naar Leeuwarden en
Dokkum enz. jaar (1664) 1822
Douma van Joh’Albertus Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar
de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Douma W. P. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1836 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Douma W. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1836 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 1839 (7)
Douma W. W. 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)
Douma W. W. 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)
Douma W. W. 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)
Douma W. W. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij
Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Douma Wiere Wierds 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)
Douma Willem D. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de
Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
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Douma Willem Lieuwes---- Douma Douwe Lieuwes te Paesens verzoekt ook namens zijn broeder en zusters mede erfgenamen van
Douma Willem Lieuwes en Douma Egbert Lieuwes respectivelijk op den 7e december 1834 en op 17 juni 1835 te Paesens overleden
zij verzoeken kwijtschelding wegens te laat enz. en in de nalatenschap van Douma Jantje Douwes overleden 9e november 1819 te Ee en
hun reeds op den 27 april 1832 overleden broeder Douma Jan Lieuwes enz. jaar 1839 (4)
Douma Willem Lieuwes overleden 17-06-1835 te Paesens er is een concept dwangbevel tegen zijn erven en van hun broeder Douma
Jan Lieuwes overleden 23-04-1832 te Paesens maar deze is reeds door de verjaring enz. jaar 1839 (2)
Douma Wytse, ---- Falkema Doeke Dirks, (tekent met Valkema) Huisman onder het dorp Rauwert en Wijtsma Jacob Lolkes Huisman
onder het dorp Sijbrandaburen zij zijn aangesteld om taxaties te doen over de huurwaarde van 3 kamers en een stalling in Rauwert en de
kamer bij Douma Wytse in eygendom met de meubelen behalve het bed enz. op een huurwaarde van enz. en van een Haverzolder enz.
enz. en bij Rave Carel Jans voor een stalling van 7 paarden taxeren wij op enz. enz. jaar 1814 (5)
Douma, Auke * 29-05-1807 Irnsum, een handgeschreven brief met zijn handtekening, een verzoek betreffende zijn ontslag, 07-06-1841
(2)
Douma, Sibble, een handgeschreven brief met zijn handtekening , onderwerp; een verzoek tot betaling van geleverde turf aan het
provinciaal gerechtshof van Friesland 9 Juni 1841 (2)
Doume Thee, 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)
Doumes Franekeradeel Kapitein op de Elisabeth 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)
Douna Marten, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Douna Rinze, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Dounsma Douwe Theunis te Oudega, 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)
Dourlag Baarden---- Stellingwerf Broer Durks wonende te Nijehaske 47 jaar meld zig vrijwillig aan om de vijand over onze grenzen te
jagen enz. hij heeft 6 jaar gediend bij de Heer Prince van Oranje als soldaat in het Regiment van Z. H. de Prins Baarden Dourlag (Prins
van Baden Dourlag) enz. enz. jaar 1813 (2)
Dousma E. Dienende bij het 2e Batt. Veld Artillerie te Bergen als Kanonnier. Onderwerp: gevraagd wordende certificaten enz. jaar
1825 (2)
Douwe Bouwe een Arm man wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.
Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum,
Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Douwe Lukje 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)
Douwe van Johannes Albertus, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt
vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de
Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)
Douwema Piebe 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)
Douwema Pybe, 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)
Douwen J. W. Doopsgezinde Leeraar te Workum een verzoek tot Kinder en Academiegeld aan de koning voor zijn dochter van 19 jaar
en een zoon van 14 jaar welke Griekse en Latijnse talen studeerd, eerstgenoemde heeft 36 jaar in 4 gemeente en wel aan den Hoorn bij
Wijhe in ‘t Groningerland, te Nieuwstad Goederij te Oostvriesland , Stavoren en thanste Workum enz. enz. jaar 1822 (5)
Douwen van E---- Sluis van der H. secr. En ontvanger van Sloten (fr) hij solliciteerd naar de functie van Burgemeester van
Baarderadeel maar dat de functie reeds was voorzien door Douwen van E. en een stuk waarin zijn benoeming, jaar 1920 (3)
Douwen van Einte 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)
Douwen van J. Doopsgezind Leraar te Workum verzoekt een bijdrage in de kosten voor de studie van zijn zoon in de Theologische
studie enz. met antwoord jaar 1822 (2)
Douwen van J. W. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der
Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan
tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Douwena Broer Douwen---- Jakobs Trijntjen weduwe van Otten Hendrik te Noordwolde houdster van ene kleine Winkel , Onderwerp;
de Ontvanger van het Provinciaal Gemaal Heroma Klaas Annes schrijft en ondertekend een brief met inhoud: heeft zien rijden een langs
de gewone weg een wagen waarop stond een ton met beschuit afgedekt met een kleed en gebracht in haar huizinge enz. enz. wordt ook
in genoemd Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Assessor van de Grietenij Stellingwerf Westeinde, heeft verklaard de voerman
Douwena Broer Douwen voor de Vrederegter te Oldeberkoop enz. enz. dat hij zonder medeweten van Jakobs Trijntjen een ton
beschuit uit Steenwijk heeft meegenomen enz. dat vermeld zij in een geschreven en door haar ondertekende brief, verder een antwoord
op haar request en dat de assessor van Wolvega heeft geïnformeerd dat de requestrane door het inslaan van de aan den impost subjecte
beschuit onzes inziens is vervallen in de boete enz. enz. jaar 1817 (7)
Douwenga A. D., Siebenga A. , Brouwer G. D., Heida R. P., Bartjes van F. P., Boer de H. W., Heida P. M., Douwenga A. D., Jansma
K. J., Jong de H. H. zij zijn aanwezig als gecommiteerden op het Gemeentehuis van Oudeschoot en de beide leden Bienema F. en
Siebenga H. zijn absent gebleven Onderwerp de vergadering onder voorzitterschap van Vierssen van P. O. betreffende de staat van
begroting post voor post enz. enz. verder komt voor de onkosten van de Landstorm, Cabarets, Veldwachters, Ambtenaren enz. enz.
jaar 1814 (5)
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Douwes Tettje, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude jaar
1812 (2)
Douwes ….? te Aalzum 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)
Douwes A. 27 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)
Douwes A. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Douwes A. de weduwe van Roorda S. te Leeuwarden onderwerp: het verzoek om terugzending van haar request jaar 1818 (1)
Douwes A. te Pietersbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Douwes A. te Pietersbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
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)
Douwes Akke , de erven, onderwerp haar erfenis en een akte van borgtocht enz. jaar 1824 (6)
Douwes Akke----- Jong de T. G. notaris is koper geworden van vastigheden behorende hebben aan Wijgers Sies en Douwes Akke in
leven echtelieden jaar 1824 (5)
Douwes Akke wed. Wiegers Sies, betreft hun erven, een zekere Jongstra van de belastingen heeft bedenkingen in deze zaak enz. jaar
1824 (6)
Douwes Albert 313 Ureterp 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)
Douwes Albert zijn knecht, 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)
Douwes Ale 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)
Douwes Andries----- Baaten van Hendrik Aukes (hij tekent met van Baalen) een handgeschreven brief door hem ondertekend ,
Onderwerp; verweer tegen een te hoge opgelegde belasting aanslag, wordt ook in genoemd Sybes Homme en Douwes Andries ook een
weigering tot betalen van Armengeld tevens een lijstje genaamd reparatie de som van 3350 franc enz, waar voorgenoemde Baaten van
Hendrik Aukes op voorkomt en ook Knijpstra Cornelis Meinderts, Schroor Durk Gurbes, Siebinga Gerrit Hommes, Bosscher, Harmen
Pieters, Haantjes Sjoerd Jacobs , Halinga van Jan Ottes enz. enz. jaar 1813 (6)
Douwes Anne te Indijken, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, Wymbritsreradeel
en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel
beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6)
Douwes Antje 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)
Douwes Arjen te Pietersbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie
(122)
Douwes Atze 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)
Douwes Bauke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde
Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen
gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Douwes Bauke, 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)
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Douwes Bauke,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. (Willem) Predikant in gemelde
gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
Douwes Botte (de weduwe) 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)
Douwes Cornekis de weduwe zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt
vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Douwes Cornelis IJsz., Sergeant hij wordt voorgesteld aan de Gouverneur van Vriesland door de Luitenant Kolonel Eysinga van B. P.
als lid van de Krijgsraad van het 8e Bataillon van de Landstorm te Dragten enz. jaar 1814 (1)
Douwes D. 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)
Douwes de Haan G. te Sneek, wordt vermeld in een document Borderelleu van Likwidatie door den Minister van Financieen (hij
ontvangt 2 x een grote som geld) jaar 1825 (3)
Douwes de Wit L. voor geleverde Emmers, 14 Augustus staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een uitbetaling met
het bedrag op enz. jaar 1816 (1)
Douwes Dirk, 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)
Douwes Doetje, 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)
Douwes Douwe 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)
Douwes Douwe en Douwes Tade Jan Schippers op Ezumazijl, wegens Transport van Kruid en Amunitie van Oostmahorn naar
Groningen op order van den Overste der Kozakken Prusakov Gavonsy wordt vermeld op een Gedetailleerde Staat der achterstallige
schulden ten laste van de Gemeente Anjum enz. geduurende de jare 1814 enz. jaar 1815 (3)
Douwes Douwe Jans , wordt vermeld op een document opgave van vermelding van der Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen
welken in het laatst afgelopene jaar 1820 alhier heeft plaatsgevonden enz. jaar 1821 (3) dossier (25)
Douwes Douwe 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)
Douwes Durk, Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige schulden van
de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de
Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)
Douwes Duye wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Scharl in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot
vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren
der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal
worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Douwes Eelke 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)
Douwes Egbert te Ferwerd, Opgaaf van achterstallige verponding bij excecutie zijn geveild doch niet verkocht jaar 1814 (2) Dossier
(19)
Douwes Egbert, ----- Duiff Eildert, Gewezen Deurwaarder te Ferwerd wonende , dat hij in de jare 1813 heeft geveild op last van Altena
van J. P. E. te Hollum op Ameland 3 gebouwen behorende aan Douwes Egbert, Kersjes Hilbrand, Hanzen Gribbert enz. enz. jaar 18171
(2)
Douwes Elsje d.v. Herke Douwes en Jacobs Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data
enz.jaar 1828 (5) dossier (11)
Douwes Evert 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)
Douwes Evert, 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)
Douwes Feike 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)
Douwes Feikje huisvrouw van Casper Roelofs de Jong---- Visser Marten Jacobs, Kastelein te Sloten klacht ter zake van Feikje Douwes
huisvrouw van Casper Roelofs de Jong Kastelein te Sloten wegens een weigering van betaling van haar schulden jaar 1819 (9)
Douwes Focke, debet aan hem wegens huur aan de douaniers genaamd Bintz enz. jaar 1814 (4)
Douwes Foeke de erven Onderwerp een uitstaande rekening aan de gemeente Meslawier die betaald wordt met vermelding bedrag enz.
Jaar 1814 (3)
Douwes Frits moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Dedgum) voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
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Douwes G. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Douwes Gerben de weduwe, Boer te Beers met ( 9 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411
gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te
betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Douwes gerrit 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)
Douwes Gerrit, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar
1812 (3)
Douwes Grietje---- Lange de Douwe Jans zoon van Lange de Joh’s Edzes en Douwes Grietje, Pabst van Lawick schrijft en stuurt aan
de Commissaris Generaal van Vriesland aan een aantal extracten met duidelijke signalementen zoals militaire functie van de
manschappen die gedeserteerd zijn hij is daar als deserteur in vermeld enz. jaar 1814 (2)
Douwes Grietje, 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)
Douwes Harmen Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude,
Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden
van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Douwes Hartog 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)
Douwes Haye---- Jong de Romke wordt benoemd tot 2e Luitenant bij de 1e Compagnie gedestigneerd tot Sergeant bij de Compagnie
Schutterij van Bolsward i.p.v. Douwes Haye enz. Jaar 1815 (3)
Douwes Heerke 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)
Douwes Heerkes, 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)
Douwes Her?ke 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)
Douwes Herke 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 144
Douwes Herke, 36 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)
Douwes Herke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in
Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)
Douwes Hessel moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Allingawier) voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Douwes Hiske Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan haar verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Douwes Hiske 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 107
Douwes Hiske staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts
gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a.
hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)
Douwes Hiske Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t
Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Douwes IJ. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie
Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten
gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte,
behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)
Douwes IJnze, staat op en Algemeene Maandstaat der gedane betalingen van de gevangenissen te Leeuwarden wegens gedane
betalingen over 1824 met gespecificeerd wat er geleverd is en de bedragen enz. jaar 1825 (9)
Douwes in leven gehuwd met Groot de Gritie Klases---- Dijkstra T. W. Schout van de Gemeente Berlikum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de ingezetenen en wel in het bijzonder de Guadiniers door de
geringe opbrengsten enz. aanwezig dit Request van Steeg van der Klaas Daams, Groot de Rinske Anskes, Groot de Gritie Klases
weduwe Douwes alle 4 ondertekenen dit request aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 (3)
Douwes J. te Ezumazijl 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)
Douwes J. te Ezumazijl 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)
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Douwes J. te Ezuzazijl 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)
Douwes J. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij
Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Douwes J. te Zwaagwesteinde wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Douwes Jacob---- Santhuizen C. G. Assessor van het Bildt ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij heeft
ontvangen de aanvragen (van de laatste 2 ondertekend aanwezig) van Klein Fokke Christoffel, Siderius Heere Foppes zoon van
Siderius Foppe Everts werkman te St. Anna Parochie en van Heeres Tjitske (wijlen) en Bruinsma Douwe Jacobs zoon van Douwes
Jacobs en Pieters Baukje beide overleden te Oude Bildzijl om zonder loting uit de Nationale Militie ontslagen te worden enz jaar 1817
(3
Douwes Jan thans Predikant te Gandersum en Oostvriesland geboren te Embden wordt beroepen te Surhuisterveeen enz. enz. jaar
1823 (2)
Douwes Jan een rekening voor een schuit met Ammunitiegoederen enz. Komt voor op een document met als onderwerp: Specificatie
van kosten gemaakt wegens gerequeerde paarden voor transport emz. Enz. wegens de gemeente Dronrijp. Enz. jaar 1815 (8)
Douwes Jan Jans Handgeschreven brief met handtekening van Jan Jans Douwes geb. 24-03-1809 Ezumazijl jaar 1840
Douwes Jan Jans---- Smeding Jan Meints , Onderwijzer der Jeugd en Dorpwachter, Vries de Auke Aukes, Jong de Age Nuttes beide
Visjagers te zee, wonende te Paessens en Slagter Jacob Jans Kastelein te Oostmahorn, Douwes Taede Jans en Douwes Jan Jans beide
Schilschippers te Ezumazijl en allen onde Anjum welke zich bij ene akte verbinden enz. enz. Onderwerp de stalling van
scheepsherkomsten op het strand enz. jaar 1819 (5)
Douwes Jan---- Tjalsma Durk Tjallings administraterende Kerkvoogd en Tjeerdsma Geert Jorrits Kerkvoogd van den dorpe
Scharnegoutum in de gemeente Nijland geven met alle eerbied te kennen in een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland
dat zij zijn verkozen en aangesteld om de administratie van de overleden Kerkvoogd Breursman Oege Oeges en hebben bevonden dat
een nog aanmerkelijk soms geld competeerd van den heer Meurs W. voormalig Secretaris van Wijmbritseradeel thans Raadsheer te
Sneek enz. betreffende de verkoop van land aan de heer Cats Jentje te Leeuwarden en het daaraan verbonden strijkgeld en de huurder
van dat land was Douwes Jan enz. jaar 1814 (4)
Douwes Jan uit een huis in de opgang van de Nieuwebuuren,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar
1815.
Douwes Jan Veerschipper een request dat zij seedert jaren als Veerschippers hebben gevaren van Wolvega Leeuwarden, en vrezen dat
zij door de baatzuchtigen zullen worden onderkroopene en verzoeken dan ook enz. met reglement en prijslijst jaar 1822 (8)
Douwes Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens
het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Douwes Jelle de weduwe 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)
Douwes Jelle de weduwe 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)
Douwes Jelle de weduwe 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)
Douwes Jelte staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen
Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen
verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Douwes Jentje---- Sjaarda (ook Sjarda) Jentje Douwes oud 32 jaar geb. Wirdum zoon van Douwes Jentje en Jetjes Sakers is
plaatsvervanger van Hiemstra S. B. hij is ingeschreven in het stamboek enz. ook aanwezig een Nationale Militie Attest opgestuurd door
de Kolonel Kommanderende het Bataillon Art. Nat. Militie No. 5 Gree la Doudart (laGree Doudart) te Namen jaar 1825 (3)
Douwes Jetske---- Burmans Douwe, Sergeant in Garnizoen te Amsterdam en Burmans Janna te Franeker woonachtig, verzoekende
vrijstelling van boete door hen verbeurd heb ik de eer te rapporteren dat de rekwestanten als mede erfgenamen ieder van 1/6 deel der
nalatenschap van Douwes Jetske weduwe van Haise de la Adrianus winkeliersche in leven te Sneek en aldaar overleden 15 april 1823
enz. enz. jaar 1825 (6)
Douwes Jouke de erven 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)
Douwes 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)
Douwes Klaas naar Samarang op Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)
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Douwes Klaas 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)
Douwes Klaas---- Yest? Klaas Douwes , Kapitein van de 4e Comp. Landstorm te Dragten hij schrijft een brief aan de Schout van
Dragten en ondertekend deze betreffende het verloop van de Wagt te Dragten enz. jaar 1814 (2)
Douwes Koert, Zeemilitie naar Noord Amerika, 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)
Douwes Koert, Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)
en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Douwes Kornelis wed. wegens huur van een huis voor de wagt, hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door
Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf
van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)
Douwes Kornelis gecollecteerd bij de begrafenis van hem, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van
1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4)
Douwes Kornelis gecollecteerd bij de begrafenis van hem, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van
1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4)
Douwes Kornelis wegens leverantie van Timmerloon onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende
schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1812 jaar 1814 (7) dossier (18)

Douwes L??kje Zietzes 347 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)
Douwes Loeke de weduwe, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet 8 kolommen o.a. beroep,
veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz. jaar
1823 (5) dossier (9)
Douwes Lolke de weduwe, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet 8 kolommen o.a. beroep,
veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz. jaar
1823 (5) dossier (9)
Douwes Lolke---- Donker J. R Deurwaarder der Directe Beastingen , hij schrijft een brief met zijn handtekening waarinn hij vermeld dat
hij niet blij is met zijn ontslag de aanleiding daartoe was tot verdediging van mijner eer welke door een zeer onvriendelijk behandeling
van den Ontvanger Visser F. C. te Bolsward enz. enz. enz. en hij zo zeer is beledigd enz. enz. terwijl zijn post is verleend aan Zeylstra
Hylke S. een een Gunsteling van de Ontvanger en desselfs zoon enz. enz. verder wordt genoemd Douwes Lolke, Vlagsma Hendrik
Gerrits , Visscher Wolter Synes (Potschipper) enz. jaar 1823 (dossier 9)
Douwes Louw---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem ondertekend ,
aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen die worden
gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz. en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum woonachtig ,
Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van de Veldwachter van
Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha Jan Gerrits van St.
Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen , Postelein Marcus,
Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga Witteveen W. G. Kastelein te
Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas, Jong de Hoite Riekeles van van Franeker gehaald en naar het Blokhuis gebracht,
Bruinsma R. W. , Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, Klazes Durkje van
Harlingen, Tosma J. van Ferwerd, enz. enz. jaar 1814 (16)
Douwes Louwren, te Hemrik, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen jaar 1824 (2)
Douwes Louwrens---- Rozenberg Anne Sjoerds te Lippenhuizen en Douwes Louwrens met onderwerp de verkoop van in beslag
genomen goederen van voornoemde i.v.m. niet betalen van versculdigde belastingen en jaar 1814 (1)
Douwes Luitje Sietze---- Vliegers Bauke Egers plaatsvervanger voor Douwes Luitje Sietze te Hindelopen wordt vermeld op een
Nominative Staat van het Bat. Inf. Nat. Mil. No. 3 der manschappen uit de ligting van 1814 die op de 31e mei 1817 uitgeloot zijn en
zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (3)
Douwes Luitje Sitzes Hindelopen te 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)
Douwes Marten---- Adema Hubert plaatsvervanger van Douwes Marten, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het
actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Douwes Marten wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo
van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
Douwes Marten, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot onderhoud
der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3) dossier (32)
Douwes Meint Dokkum Schipper op de Ons Genoegen jaar 1838

Douwes Meint Schiermonnikoog Schipper op de Gebroeders Zeilinga, jaar 1824 (6)
Douwes Meint van beroep Schipper wonende te Schiermonnikoog een procesverbaal van bekeuring betreffende zonder zich behoorlijk
op de Engelsmansplaats te hebben laten inklaren heeft hij enz. verder wordt genoemd Kuileman E. E. en er wordt Meint Douwes een
transactie aangeboden enz. jaar 1825 (4)

6866

28-01-1825
2-A

6714

77
00-00-1823

6019

81 blz.
59, 60
05-02-1817

8280

526-1, 37
22-05-1840

6262

946-3
30-09-1815
1291
19-10-1814

6632

8280

517-11, 6
19-05-1840

6258

627-6
21-06-1815

6276

1102-9
18-12-1816

6270

538
21-06-1816

6271

599-3
15-07-1816

8315

254
1231/13
14-12-1840
140-A blz.5
17-01-1815

6254

6378

50
14-12-1813

6075

761
03-10-1821
204, 1-5
27-02-1822

6079

6067
6262
6252
6253
6629

170, 1-3
28-02-1821
946-2
30-09-1815
1146
28-11-1814
9
05-01-1815
842
01-07-1814

6632

1256
10-10-1814

6623

126-127
06-01-1814

Douwes Meint voerende het Nederlandsche Tjalkschip de Gebroeders Jeelinga geeft te kennen dat hij een lading Tarwe enz. heeft en
komende van Harlingen Haven varende naar Amsterdam op 26 Januari te Oostmahorn door de ambtenaren van de Engelsmansplaats
enz. enz. jaar 1825 (2)
Douwes Mientje gehuwd met Meinte Pieters echter lange tijd samengeleefd met een andere man en alsoo kinderen in onegt verwekt, en
zij weer zwanger is en in arme staat verkeert maar door haar brutaliteiten en haar praatjes en haar zedeloosheid en kwaadwilligheid zal
men deze ontugtige vrouw naar Ommerschans moeten zenden enz. enz. jaar 1823 (2)
Douwes Minne en Jans Rinnert leden van het Gemeentebestuur van Oost en West Dongeradeel, zijn naam komt voor als ondertekenaar
van dit document; Lijsten van Tietjerksteradeel, Achtkarspelen , Kollumerland, Dantumadeel , Westdongeradeel, Dokkum,
Oostdongeradeel, Ferwerderadeel, Menaldumadeel, Bildt Het, Franeker, Franekeradeel, Harlingen, Barradeel, Vlieland,
Terschelling Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin
wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve
boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48)
Douwes Molle de weduwe te Beetsterzwaag uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Douwes Murk moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra) voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Douwes Murk---- Velde v.d. Joh’s Boekhouder der Voogden van het weeshuis te Bolsward dat zij enige stukken losland gelegen onder
de Stad Bolsward welke op St. Petri en Meij 1815 vrij van Huuringe zijn en deze publiekelijk willen verhuren de zittende huurders zijn
Siebrens Doekle, Eeltjes Hidde en Douwes Murk enz. jaar 1814 (2)
Douwes Nieske 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 het Kantoor Hardegarijp, Gemeente Hardegarijp, Arrondissement Leeuwarden, jaar
1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Douwes Obe 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)
Douwes Oene, 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)
Douwes Okke---- Cuperus Rinke Folkerts Mr. Kuiper wonende te Stavoren en Jong de Hiltje Jelles huisvrouw van Postma Evert
Deurwaarder bij de regtbank , Jacobs Gooikes Huisvrouw van Douwes Okke enz. zij zijn schuldeisers van de Stad Stavoren enz. jaar
1816 (2)
Douwes Okke wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is vermeld
op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de interessen van 1811 en
de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald enz. jaar 1816 (4)
Douwes P. D. Amsterdam Schipper op de Jonge Willem jaar 1840

Douwes Pieter heeft in huur een Zathe op de Hiauwre Keimpema Goed en de Plaats van Ailva en de Plaats van Harinxma genaamd
groot enz. belast met fl. enz. wordt vermeld op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden zodanig
als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809 op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn
geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht) en met ingang van 1 Januari 1810 onder de
Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60)
Douwes Pieter Jan, Matroos van de 64e Equipagie, wonende te Anjum die in genoemde qualiteit in den Franschen dienst is geweest en
nu wenst buiten dienst te verblijven en dat hij zijn paspoort zal verkrijgen ingevolge de order van Rosen P? de Russische Keizerlijke
Overste enz. jaar 1813 (2)
Douwes Pieter Jans te Ezumazijl onder Anjum van beroep Schilschipper door hem zijn aangebracht op Oostmahorn 5 tonnen teer door
hem gevonden drijvend in de zee van een hem onbekend schip enz. , Jaar 1821 (2)
Douwes Pieter Jans van beroep Schilschipper te Ezumazijl onder Anjum heeft aangebracht---- Tjarks Tjark Foekes voerende het Schip
de Twee Vrienden is op den 11e mei 1821 is in het gezigt van Oostmahorn op het Brakzand vergaan, wordt vermeld op eene opgaaf
behelzende eene summiere vermelding der strandingen aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 in het resort
Metzlawier hebben plaatsgehad enz. jaar 1822 (4)
Douwes Pieter Jans wordt vermeld op een document opgave van vermelding van der Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welken
in het laatst afgelopene jaar 1820 alhier heeft plaatsgevonden enz. jaar 1821 (3) dossier (25)
Douwes Pieter moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd voor het tekort komende op de
Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Douwes Pieter wonende op de Hiauwre bij Dockum gebruiker van een plaats groot van naam en faam 84 pondematen behorende tot de
afgestane Kerkegoederen enz., Onderwerp Huurregt enz. jaar 1814 (2)
Douwes Pieter, de plaats waar hij woont is weer voor 1 jaar publiek verhuurd aan Fennema Auke Eeltjes voor f. 800.= enz. jaar 1815
(1)
Douwes Reijtje als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Hindelopen wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van
Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de
Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Douwes Rein ---- Breland Joh. H. St. Jacobaparochiehij was Schipper op een Tjalkschip genaamd Groningen No. 384, geladen met
Koopmansgoederen en gedetineerd naar Rendsburg den 8e dezer maand op het strand van St.Jacobi Parochie was reddeloos geraakt en
dat dit vaartuig zonder enig scheepsvolk aan boord te zijn enz. en daar een inventaris van is opgemaakt (hier vermeld)en dat
eerstgenoemde hier ook vermeld is enz. ondertekend door de Schout Wassenaar K. A. Jaar 1814 (4)
Douwes Reitje ---- Eidsma J. A. (Johannes Ageus) als benoemd President Burgemeester van de Stad Hindelopen en dat de convocatie is
gedaan op het stadhuis van de benoemde Vroedschappen de Heeren Husser Frederik Gerrold, Annes Doede, Sikkes Hidde, Lutjens
Marten, Douwes Reitje, Crins Jan Hendriks, Legen Hessel Wiebes, Jilderts Wijbren Jans, alle genoemden ondertekenen dit stuk behalve
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Douwes Reitje die thans te Amsterdam verblijfd en Willems Jan is tevens te Hindelopen als Burgemeester geconstitueerd enz. jaar 1814
(2)
Douwes Reitje (1) ---- komt voor in Tjebbes K. (Klaas) te Hindelopen geeft te kennen in een handgeschreven brief door hem
ondertekend, dat hij daar (Hindelopen) als adjunck de functie van Maire in 1811 en 1812 heeft uitgeoefend en gedurende die tijd aan
verschotten betaald (bijgevoegd een specificatie daarvan met o.a. voor de Budgetten van de heer ten Cate en de heer Visser , Alders
Joost, Ottes Douwe, Sluiterman van Wiersum ….?, Heuses? ….? De opziener, Sluiterman ….? , Bengers ….? Mr., Lootsma ….? ,
Hauks Reinder, Batjes (Beitjes? Jaay ) maar hij heeft tot nu toe van deze fl. 174-15-8 daar nog steeds geen betalingen van ontvangen
enz. maar hij wordt wel aangeslagen over 1814 om belasting te betalen van fl. 51-18-6 (aanslagbiljet aanwezig) verder het antwoord van
de Gouveneur op zijn request enz. enz. waarin genoemd wordt Douwes Reitje, Duif Dirk Jans jaar 1815 (18)
Douwes Reitje hij ondertekend volgende document>> 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)
Douwes Reitje 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)
Douwes Reitje---- Tjebbes K. (Klaas) adjunct Maire te Hindelopen een Notitie van Posten op de Declaratie enz.enz. ,van Posten wat de
Gemeente Hindelopen nog van hem tegoed heeft, en een Nota en zijn teruggaande request daar bij zig beklagende dat door middel van
executie van hem wordt gevorderd de belasting op vaste panden enz. enz. wordt ook in genoemd Douwes Reitje , Duif Dirk Jans 1815
(6)
Douwes Renske wegens vertering bij het informatie nemen bij het van chterhouden gestolen gestrande delen enz, hij komt voor op de
Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank 3e District in
Friesland enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (20)
Douwes Ruurd 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)
Douwes Siemon de weduwe, 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 )
Douwes Sieuke---- Wijtema Grietje Annes mede erfgenaam van Sieuke Douwes jaar 1824 (2)
Douwes Sieuke,----- Wytsma Grietje Annes huisvrouw van Top Hendrik Gerbens, Timmerman van beroep mede erfgenaam voor 1/16
gedeelte van Douwes Sieuke, Memorie van aangifte jaar 1824 (1)
Douwes Sieuke----Top Hendrik Gerbens Timmerman te Eernsum, voogd over zijn minderjarige vrouw Wytsma Grietje Annes
,Onderwerp: erfgename van Douwes Sieuke te Lutkewierum en verzoek om vrijstelling van boete enz. jaar 1824 (1)
Douwes Sieuwke---- Job of Top Hendrik Gerbens Timmerman te Irnsum gehuwd met Wytsma Grietje Annes verzoekt kwijtschelding
van 125 gulden wegens memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3)
Douwes Sieuwke---- Riemersma Jetske----Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32
gulden wegens memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S.
Kuiper te Grouw, Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum, Riemersma J. S. te
Jorwerd, Riemersma J. S. te Britswerd, Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A. te Oosterlittens, Wytsma G. A.
huisvrouw van Top H. te Irnsum, Wytsma J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3)
Douwes Sieuwke,--- Riemersma Antje Douwes gehuwt met Minnes Douwe, beide erfgenaam van Douwes Sieuwke, verzoeken
vrijstelling van te betalen successie van de erfenis van hun zuster Polak Judith Zadok (2) jaar 1824
Douwes Sieuwke,---- Riemersma Antje Douwes huisvrouw van Minnes Douwe te Oosterend wettelijk erfgenaam van Douwes
Sieuwke, zij verzoekt vrijstelling van te betalen enz. enz. jaar 1824 (1)
Douwes Sijmen Jans te Harlingen staat vermeld op een Nominative Staat der Miliciens van 1823 welke zich op den 1e maart 1822 niet
onder de wapenen hebben vervoegd bij de 8e afd. Infanterie (5)
Douwes Sijmmen de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe
Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag
dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)
Douwes Sijmon, 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)
Douwes Simon de weduwe 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)
Douwes Simon Jansen, Harlingen, 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)
Douwes Sipke te Oudega, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, Wymbritsreradeel
en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel
beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6)
Douwes Sippe 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)
Douwes Sjoerd de weduwe te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement
Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Douwes Sjoerd moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd voor het tekort komende op de
Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
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Douwes Sjoerd moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Groenterp) voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Douwes Stientje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in
Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)
Douwes Sytze moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd voor het tekort komende op de
Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Douwes T. te Heeg wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der
Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
uitgevoerd met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar
1840 (8)
Douwes Tabe staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts
gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a.
hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)
Douwes tabes te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en
Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement
Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Douwes Tade Jan---- Douwes Douwe en Douwes Tade Jan Schippers op Ezumazijl, wegens Transport van Kruid en Amunitie van
Oostmahorn naar Groningen op order van den Overste der Kozakken Prusakov Gavonsy wordt vermeld op een Gedetailleerde Staat der
achterstallige schulden ten laste van de Gemeente Anjum enz. geduurende de jare 1814 enz. jaar 1815 (3)
Douwes Taede Jans---- Smeding Jan Meints , Onderwijzer der Jeugd en Dorpwachter, Vries de Auke Aukes, Jong de Age Nuttes beide
Visjagers te zee, wonende te Paessens en Slagter Jacob Jans Kastelein te Oostmahorn, Douwes Taede Jans en Douwes Jan Jans beide
Schilschippers te Ezumazijl en allen onde Anjum welke zich bij ene akte verbinden enz. enz. Onderwerp de stalling van
scheepsherkomsten op het strand enz. jaar 1819 (5)
Douwes 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)
Douwes te Zwaagwesteinde staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie
(122)
Douwes Teede Jans, wordt vermeld op een document opgave van vermelding van der Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welken
in het laatst afgelopene jaar 1820 alhier heeft plaatsgevonden enz. jaar 1821 (3) dossier (25)
Douwes Tettje, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude jaar
1812 (2)
Douwes Tettje, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude jaar
1812 (2)
Douwes Tietje 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)
Douwes Tije Handgeschreven brief met handtekening van Bulthuis S. J. (Stephanus Johannes) Predikant te Oude Mirdum, Jacob
Harmens Jongsma, S. Stoffelsma, A. J. Boersma, Tijes Douwes, Andries Johannes, W. K. of W. Y. van der Sluis, Jaar 1814
Douwes Tjeerd staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten
betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Douwes Tjerk, Boer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele
Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411
gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te
betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Douwes Tjetje wegens leverantie van Smidsloon onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj
der Diaconie Sneek op prima januari 1812 jaar 1814 (7) dossier (18)

Douwes Tjibbe, 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)
Douwes Tjietje, 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)
Douwes Tjitte 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)
Douwes Tjitte moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Groenterp) voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Douwes Trijntie Boerin van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.
Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Oosterwierum, Roordahuizum,
Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Douwes Trijntje te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement
over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de

6258

627-5
21-06-1815

9725

Deel 2
28-03-1892

9725

Deel 2
08-05-1889

9725

Deel 2
15-06-1889

6255

265-10
13-03-1815

6386

26
18-08-1814

6859

9/A
17-11-1824
810
13-11-1817
938 blz. 5
30-11-1815
307
31-03-1815
652
23-09-1817

6028
6005
5997
6026

6626

467
12-04-1814

6627

669
10-05-1814

6631

1114
8e blz. van
kolommen
15-09-1814
6-A
20-07-1824

6849

6623
6864

6089
6060

6865

41
07-08-1813
3-A
06-01-1825
1218
31-12-1822
515
22-07-1820

8-A
21-01-1825

deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817
(9)
Douwes Ulfert 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)
Douwes Utingeradeel Kapitein op de Botina 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 1892 (2)
Douwes Utingeradeel Kapitein op de Weltevreden komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit
van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)
Douwes Utingeradeel Kapitein op de Weltevreden komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit
van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)
Douwes Wiebe , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat het
dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen
omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met
elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan
van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815 (7) dossier (10)
Douwes Wiebigjen---- Landkroon Jan Laurens oud 25 jaar zoon van Landkroon Laurens Alberts en Douwes Wiebigjen wordt vermeld
als op een Nominative lijst (met 7 kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie zich
bevinden en na nauwkeurig onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire betrekking van dienst te zijn. Jaar 1814
(3)
Douwes Wiebrand te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14
Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1
Douwes Wiggle 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)
Douwes Wiggle 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)
Douwes Wiggle 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 277
Douwes Wiggle staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts
gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a.
hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)
Douwes Wyberen---- Hibma Tjeerd Klazes Huisman te Nieuwland en Douwes Wyberen mede Huisman te Nieuwland in qualiteit als
Diacenen van de Gereformeerde Gemeente alhier geven in een door hen ondertekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren
Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat reeds voor geruime tijd is overleden Schoenmaker Jan Durks en Ulbes
Akke zijne Huisvrouw welke beide ledematen waren van hunne gemeente zij hebben nagelaten minderjarige kinderen in een
behoeftigen stand en moeten worden onderhouden door de Armvoogden alhier en een verzoek gedaan aan de Kerk en Dorps Armvoogd
de heer Oneidis O. die mededeeld dat hij de kinderen alleen maar kan onderhouden als hij daartoe gelastigd wordt enz. jaar 1814 (1)
Douwes Wyberen---- Ykema Y. Schout van de Gemeente Nijland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland, het betreft
een request van de Diaconen der Hervormde gemeente te Nijland met het daarop ingekomen antwoord van de heer Oneides O. (die
ondertekend) Kerkvoogd van de Hervormde gemeente te Nieuwland (Nijland) heeft ontvangen een Erfportie gedesolveerd aan de
Huisvrouw van Pieters IJtzen dat hij in qlt van Armvoogd gealimenteerd heeft de dochter van Ates Dirk dat hij noch in die zelfde
qualiteit heden onderstand geeft aan Hiddes Reinder en zijn Huisgezin verder woden genoemd Stibma Tjeerd Klazes en Douwes
Wyberen beide Huislieden te Nieuwland in qlt als Diaconen het betreft de 4 nagelaten minderjarige kinderen van Durks Jan van beroep
Schoenmaker en Ulbes Akke enz. jaar 1814 (3)
Douwes Wypke 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)
Douwes Y., Ypes G., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in voor
Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe, Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., Miedema B.,
Horst van der S.., Dirks N. J., Gorter W. O., Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R., Zijlstra R. S., Zijlstra W. J., Ottema F. de
weduwe, Brinksma J., Wilde de H. H., Walle J. K. F., Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger S. R. , Kroontje A.
A., Schut D. G., Vries de G.J., Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H., Hazelhoff F., Swarts J. J., Wiemers H.,
Douwes Y., Visser U., Wiemers H., Swarts F. J., Lubberts F., Douwes Y., Visser U., Horst van der J., Zijlstra R. J., Brugts J., jaar
1824 (21)
Douwes Ybele, 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)
Douwes Ynse, aardappelen, een aanbesteding van voornoemde goederen ter verpleging der gevangenen te Leeuwarden gedurende de
eerste 6 maanden van 1825 met vermelding van prijzen jaar 1825 (4) (Dossier 15)
Douwes Ynze ---- Gevangenissen te Leeuwarden; Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin staat de
goederen en de prijs die hij voor het brood bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)
Douwes Ynze ---- Ultrich P. President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J. Vice
President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P., en Beeker H. leden van dat College. Onderwerp
aanbesteding van en toewijzing Brood aan Dirks N. J. Borg Feenstra H. , Aardappels aan Douwes Ynze , zijn Borg Amoraal. M. ,
Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H. en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J. zijn borg Reerink J. en Kool en Wortelen Zijlstra
R. J. zijn borg Zijlstra W. Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der G. J. en Turf Eizes Pieter zijn borg is
Leertouwer B. J. en Bewassing en Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F. jaar 1820 (9)
Douwes Ynze Aardappelen geleverd aan het Huis van Reclusie en Tuchtiging hij staat vermeld op een algemene staat in een document
van gedane betalingen voor de leverantie met bedragen. Jaar 1825 (5)
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Douwes Ynze Aardappelen----Romkes Johannes , President van het College van Regenten over de Gevangenishuizen van
Leeuwarden, Eekma J. Vice Precident, Vitringa Coulon J, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H. leden van
genoemd college bijeen in de vergaderzaal in het Tuchthuis van Leeuwarden betreffende Contract van aanbesteding , de navolgende
inschrijvers kunnen leveren: Dirks N. J. Brood, met als borg Feenstra H. Douwes Ynze Aardappelen, met als borg Amoraal M. C.
Elzinga Otte Rundvlees en Rundvet met als borg Plantinga P. , Dirks N. J. Gerst, Erwten en Meel, met als borg Nolledis, Zijlstra R. J,
Witte Kool en Wortelen met als borg Zijlstra W. , Ottema T. de weduwe Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg Appelhof T., ,
Wijsma H. Bewassen en Baardscheren met als borg Pas T., jaar 1820 (8)
Douwes Ynze voor Aardappelen Onderwerp: een proces Verbaal van gehouden aanbesteding betreffende levering van goederen enz.
tevens wordt er vermeld wie de laagste inschrijver was en de producten worden per stuk behandeld jaar 1823 (10)
Douwes Ypje 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)
Douwes, dossier met o.a. een klaagschrift van Maria Douwes geboren te Harlingen doch ruim 30 jaar geleden diensbaar is geweest te
Jorwert gehuwd geweest met Jan Johannes, zij woonde later na zijn overlijden te Uithuizen (prov. Groningen) ook te Oosterwierum (17
jaar) gewoond hebbende met een handgeschreven brief door haar met haar handtekening zij tekent met Mareke (Marika) Douwes Botha
jaar 1817 (9)
Douwinga W. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de
Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)
Douwma Albert Jans, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot
vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in
December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Douwma Broer 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)
Douwma Broer 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)
Douwma D. F. Slager van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.
Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Oosterwierum, Roordahuizum,
Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Douwma D. F. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de de schaden van In en
Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma
van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Douwma D. J. de weduwe 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)
Douwma D. S. te Oosterwierum Gem. Jorwert 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)
Douwma Douwe Franze 167 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)
Douwma Douwe Franzen * Bergum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door
honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Douwma Douwe Klazes 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)
Douwma Douwe Tjerks ---- Feyens Ate Gerlofs , Swart Meindert Martens geadmittteerde Beurtschippers te Oosterwierum ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreft de vaart van Oosterwierum op Leeuwarden en Sneek dat zij benadeeld worden door
eene Roorda Albert Gosses en Douwma Douwe Tjerks beide Slagers te Oosterwierum welke een Jagtschip hebben aangelegd en
daarmee vervoeren enz. jaar 1814 (2)
Douwma E. te Minnertsga hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Douwma Egbert Romkes, 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)
Douwma F. 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)
Douwma Fedde Johannes Milicien Regiment Grenadiers, een request voor vrijstelling omdat hij de enigste zoon is enz. jaar 1841 (2)
Douwma G. L. 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra
van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
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Douwma Gerben 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Barradeel bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra
van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Douwma Gerben 424 is zijn volgnummer en Tjummarum 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)
Douwma Hate zoon van Douwma Marten Jans wonende te Finkega hij veroorloofde in de Herberg zig met geweld bij ons in de kamer
te dringen onder geweldige met een stok op tafel te slaan zodat Pijpen, Papieren en inkt alle door elkander geraakten en door de grote
menigte zijn wij uitgeweken naar de kerk dat aldaar de lotingen voor de Militie konden geschieden niettegenstaande de Heer Huguenin
….? Van de Preekstoel de vergadering enz. enz. de heer Hylkema ….? Bood zig als enige ingezetene van Oudeberkoop de orde te zullen
handhaven enz. ook genoemd de Heer Andringa van Hylckama P. controleur der directe belastingen te Oudeberkoop enz. Jaar 1814 (3)
Douwma Hate Martens---- Bovenkamp A. L. Schout van de Gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de weigerachtige personen om hun verschuldigde Sneeuwopruimen van de Heerenweg tussen Wolvega en
Blesbrug en wel, Douwma Hate Martens, Wierdstra Hartman Pieters wonende te Vinkega enz. jaar 1815 (1)
Douwma Isaac Jacobs, 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 (3)
Douwma Isaak---- Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Ooststellingwerf ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Menno Coehoorn van Scheltinga Luitenant Colonel en de Majoor Boelens van Lijnden Frans
Godard Aijso tevens de Luitenant Kwartiermeester Douwma Isaak uit de nominative staat van Officieren en dat enz. jaar 1817 (1)
Douwma J. hij ondertekend namens de Gemeente Oudega navolgend document>> Folkersma Sipke Folkerts, Kastelein in de Rottevalle,
tot vinding ener scheiding van de z.g. Speklaan beginnend aan de westkant van de Vier Roeden en tot aan de sloot ten westen en het
land van Bakker Jan Hendriks enz. enz. jaar 1815 (2)
Douwma J. S. te Sexbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter
opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Douwma Jan Douwen 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)
Douwma Jan Douwen 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)
Douwma Jan Gautzes * Kollumerzwaag 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)
Douwma Jan Joh’s, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot
vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in
December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Douwma Jantje T. Slager van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.
Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Oosterwierum, Roordahuizum,
Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Douwma Jentje, Winkelier te Oosterwierum met (30 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)
Douwma Jouke Joukes 333 Winsum 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)
Douwma Klaas Gaatze 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)

Douwma Marten Jans ---- Douwma Hate zoon van Douwma Marten Jans wonende te Finkega hij veroorloofde in de Herberg zig met
geweld bij ons in de kamer te dringen onder geweldige met een stok op tafel te slaan zodat Pijpen, Papieren en inkt alle door elkander
geraakten en door de grote menigte zijn wij uitgeweken naar de kerk dat aldaar de lotingen voor de Militie konden geschieden
niettegenstaande de Heer Huguenin ….? Van de Preekstoel de vergadering enz. enz. de heer Hylkema ….? Bood zig als enige
ingezetene van Oudeberkoop de orde te zullen handhaven enz. ook genoemd de Heer Andringa van Hylckama P. controleur der directe
belastingen te Oudeberkoop enz. Jaar 1814 (3)
Douwma P. te Schalsum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Douwma P. W. ---- Noordenbosch T. D. weduwe van Hiddinga S. A. een geretourneerde kwitantie groot 165 gulden betreffende
gedode paarden tijdens de geheerste besmettelijk ziekte in 1818 en 1819 , verder gaat het ook over de kwitantie van wijlen Douwma P.
W. maar dat zijn erfgenamen niet hebben voldaan enz. jaar 1820 (1)
Douwma Pieter Watzes Hij staat vermeld op een Ordonnantie van fl. 448.= , een formulier met 7 kolommen info. Zoals mandaat ,
kwitantie, betaling enz. jaar 1820 (1)
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Douwma Pieter watzes (wijlen) een kwitantie getekend door zijn erfgenamen voor hun Mandaat no. 1607. voor de schadevergoeding
van de gestorven paarden aan de in deze provincie geheerst besmettelijke ziekte in 1818 en 1819, en een procuratie door de erfgenamen
ontvangen ten name van Fontein Pieter enz. jaar 1821 (1)
Douwma R. 27 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)
Douwma R. M. Assen van J. Hij ondertekend mede al lid van de Gemeenteraad Ee het navolgende document; Een quotisatia van de
vermelde Begoedigste Ingezetenen (195 gezinshoofden) dezer Gemeente Ee, een Staat van Pretensien wegens Paarden geleverd door
Romkes Egbert, Meinderts Pieter Meinderts, Hofman Auke Taekes ten Dienste der Russische Legers door de Gemeente Ee in
December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Douwma R. M. Ondertekend als lid van de Gemeenteraad van Ee volgend 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)
Douwma Reid Douws in leven gehuwd met Annes Antje---- With de J. M. Schout van Buitenpost ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende een requeste van de Diakenen van de Hervormde Gemeente van Oudkerk betrekkelijk het
onderhoud van Annes Antje weduwe van Douwma Reid Douws enz. jaar 1815 (1)
Douwma Rienk 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)
Douwma Rienk Minnes te Dockum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Douwma Rienk Minnes, 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)
Douwma Rient Jelles, 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)
Douwma S. O., 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)
Douwma Sieds Jacobs, 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)
Douwma Sijtze K. staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde
Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den
Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie
van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)
Douwma Sjierk Jelle---- 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)
Douwma Take Douwes te Langweer 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)
Douwma te Woudsend Brander aldaar over den dienst van 1823 en daarbij een afwijking van de wet hebbende ontdekt doorwelke enz.
jaar 1824 (3)
Douwma Tjeerd P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Douwma W. 4 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)
Douwma Wopke Romkes, 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)
Douws Elle 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)
Douwsma Douwe ., Herbergier te Oosterwierum met (30 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)
Douwsma Eeltje te Leeuwarden 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten & extracten uit de
Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Douwsma Eeltje, Subitituant van Westra Gerke Pieters, er wordt verzocht door de Gouveneur om een Certificaat van de 8e af. Inf. op
den 29-11-1821 jaar 1825 (1)
Douwsma Teun D. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp
strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814
enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
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Douwsma Tjibbe D. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente
Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April
1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Douwsma W. 9 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)
Douwsma Wiebe Douwes 72 is zijn volgnummer en Lippenhuis 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)
Douwstra G. Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Douwstra G. Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Douze Sjouke Jans * Sneek wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale
Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling welke op den
31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)
Doverveld van ….?.---- Poppes Bauke en Le Heux H. de eerste als Adjudant en de laatste als Luitenant Kwartiermeester te Sloten en
Oosterzee zijn aangenomen enz. en in de Gemeente Lemmer de heren Stellingwerf S. Broers tot Capitein bij de 3e Comp. en Doverveld
van ….? en tot Capitein bij de 1e Comp. en Buwalda C. tot 1e Luit. bij de 3e Comp. en Ferdinants M. tot 2e Luit. bij de 3e Comp. en.
jaar 1814 (5)
Doyema D. 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)
Doyema D. M. 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)
Doyema Douwe M. te Hitzum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot
vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron
Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door
hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Doyema 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)
Doyema J. M. 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)
Doyema Jacob Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Doyema 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)
Doyema M. te Hitzum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius
Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Doyema M. Te Ried, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke dranken welke in de
maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3)
Doyema Mink J. te Hitzum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot
vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron
Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door
hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Doyens & Pruimers 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 Hennaarderadeel (als leverancier van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Doyer & ?rugmen te Zwollr, 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)
Doyer & Pruimen 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)
Doyer & Pruimer te Zwolle is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Doyer Abr. Leeraar bij de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Joure , hij meent recht te hebben op Kinderschool enz. enz. jaar 1820
(1)
Doyer Abr’m Leeraar bij de Vereenigde Doopsgezinden Gemeente Joure schrijft en ondertekend een brief met als onderwerp: een
verzoekschrift aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1820 (1)
Doys Douariere de Lanoij Baronnesse van---- Houth Louisa Philippine weduwe van Vrolijk Gerard wonende te Amsterdam thans
present te Leeuwarden voor ¼ deselve als gelastigde van haren broeder Houth Frederik Maurits Parcher Luitenant bij de Infanterie der
verenigde Nederlanden en voor ¼ Wageningen van Gerardus wegens zijne huisvrouw Houth Elisabeth Maria wonende te Leeuwarden
voor ½ tezamen erfgenamen van Vrouwe Baronnesse van Doys Douariere de Lanoij van eenige vastigheden te Jelsum enz. verder
genoemd Hoekstra Sybe, Johannes en Atse en Olivier Lourens alle eigenaren en gebruikers van meer dan hondert pondematen lands
enz. jaar 1814 (2)
Dozel F., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander
Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
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Dozij J. Predikant te Bovenkarspel tot Scriba voor de Classis van Hoorn 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)
Dozij J. te Bovenkarspel Assessor 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)
Dozij J. te Bovenkarspel Classis van Hoorn wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de
voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Dozij J. te Hoogkarspel, 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
Dozij J. te Hoogkarspel, 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)
Dozinga Doeke Thomas te Rauwerderhem, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der
onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en
Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele
document (5)
Dozy J. te Bovenkarspel 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)
Dozy J. te Hoogcarspel 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)
Draai v.d. Jan gehuwd met Feenstra Antje, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918
Draai van der Jan, 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
Draai van der Lieuwe Oebeles 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)
Draai van der Lolke gehuwd met Bosma K. , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
Draai van der Oebele, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Draai van der Siebren, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Draaijer Christina 01-01-1835 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)
Draaijer Minke,----- Wolter Willems, de uit Amsterdam gebrachte zeer zieke hier voor genoemde gevangene door de doktoren heen
gezonden met de mededeling dat aan hem toch niets te doen was. En hij daarop 3 tot 4 weken heeft doorgebracht boven op de winkel
enz. en op dringend verzoek van de Congierge Op de ziekenzaal is opgenomen maar 2 dagen daarna is overleden verder in dit
document Feith Janna gevangene in de vrouwengevangenis met een ongemak aan haar been, enz, verder in het kort; de heer Collart
neemt haar bij de arm en geeft haar enige slagen in het gezicht en schopt haar tot afgrijzen van de getuigen Geest van der Wopke
Portier van beroep, Draaijer Minke, Ziekenoppaster, Vink Froukje Ziekenoppaster jaar 1824 (7)
Draaijer Riedmer te Joure, Beurt en Veerdienst van Joure naar Wolvega, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van
Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1825 (8).
Draaijer Tjerk , 1e regiment Infanterie gaat naar Dantzig, 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)
Draaisma Johannes Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement jaar 1916
Draaisma A. F.---- Dijkstra J. S. weduwe van de Commies der 2e klasse bij de Rijks Belastingen Draaisma A. F. wonende te
Leeuwarden het betreft een request met verzoek om boven haar toeglegde f. 100.= s’jaars met een gratificatie te worden begunstigd enz.
jaar 1840 (3)
Draaisma A. 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)
Draaisma A. staat vermeld in een ondertekend document van de Militie Commissaris Wenckebach C. H. aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de staat van Officieren van de Rustende Schutterijen in Vriesland met vermelding van Rang, bij welke Schutterij
en voormalige en tegenwoordige woonplaats enz. jaar 1824 (8)
Draaisma A. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een
Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het
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Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz.
jaar 1815 (3) Dossier (15)
Draaisma Albert 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)
Draaisma Bauke, 617 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)
Draaisma Douwe * 24-06-1896 Franeker Veldwachter jaar 1920 (3)
Draaisma F. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd Staat der openstaande
artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor
Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane posten met 8 kolommen informatie totaal 25 personen enz. jaar 1839 (3)
Draaisma F. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe Belastingen der
In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)
Draaisma Fedde te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in
de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag
en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer
Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)
Draaisma Fedde te Leeuwarderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en
sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)
Draaisma Folkert Johannes te Franeker wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en
sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)
Draaisma Harmen Cornelis oud 21 jaar veroordeeld wegens desertie jaar 1824 (2)
Draaisma Harmen Cornelis, veroordeeld door de Commandant te Noordholland.omdat hij gedeserteerd is enz. jaar 1824 (4)
Draaisma Hielkjen Kornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)
Draaisma Hille E. 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)
Draaisma Hiltje , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in
Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)
Draaisma Hiltjeis is opgenomen als Wees 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 vestigings onderhouds vervangings en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over
1840 enz. jaar 1841 (7)
Draaisma J.---- Aanbesteding voor Baardscheren 4500 personen in de 6 maanden.voor de gedetineerden te Leeuwarden, met vermelding
van de prijs waarvoor de aannemimg geschied en de prijs voor de totale aanneming zijn borg is Draaisma J. Jaar1814 (4)
Draaisma J. R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 18, 39/40 enz. in de gemeente Drogeham in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Draaisma J. te Workum wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting
toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat geworden over den
dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Draaisma Jan R. 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra
van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Draaisma Jan te Achlum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Draaisma Jochum 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)
Draaisma Johannes Met signalement Politiedienaar Leeuwarden jaar 1915 (4)
Draaisma K. te Leeuwarden betreft declaratieen (met bedragen) van de royementen van de Gerechtsdienaren jaar 1818 (3)
Draaisma Klaas---- Boonstra Tjeerd Alberts , Gerechtsdienaar te Leeuwarden is op de 27e der maan d Oktober aangesteld als assistent
van den Scherprechter i.p.v. Draaisma Klaas die op den 23e Oktober overleden is enz. jaar 1820 (1)
Draaisma Klaas Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Leeuwarden arr. Leeuwarden. Jaar 1817 (2)
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Draaisma Klaas Jogchums hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het Depot der
18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)
Draaisma Klaas---- Sterkenburg Klaas Alberts hij is aangesteld als Gerechtsdienaar i.p.v. Draaisma Klaas , jaar 1819 (1)
Draaisma Klaas te Leeuwarden Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland met
vermelding van diverse besluiten door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz. jaar 1815 (11)
Draaisma Klaas te Leeuwarden staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr. Leeuwarden voor de maand
November van het jaar 1815 (1)
Draaisma Klaas te Leeuwarden, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in
voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3)
Draaisma Klaas, hij is benoemd tot assistent van den Scherprechter i.p.v. Marinus Adam thans dienaar der Justitie jaar 1818 (2)
Draaisma Klaas, hij is op 19 September 1818 0ntslagen als gerechtsdienaar te Leeuwarden jaar 1818 (1)
Draaisma Klaas, Kingma Auke en Bolding Jan Berends geven met verschuldigde eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief
dat zij aangesteld zijn geweest in het huis van Correctie en Detentie als Garcons de Service maar dat zij weder benoemd zijn als dienaen
van Justitie verzoeken zij om hen te ontslaan enz. jaar 1814 (3)
Draaisma Klaas, Onderwerp: wegens het gedane transport van gevangenen enz. jaar 1817 (1)
Draaisma Kornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in
Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)
Draaisma P. A. te Almenum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Draaisma Pier A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3)
Dossier met alle namen (15)
Draaisma Pier A. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Draaisma Pieter Inlandsche Kramer wonende aan boord, onderwerp; een procesverbaal terzake in 1824 wegens het uitoefenen van het
beroep van Inlandsche Kramer zonder gepatenteerd te zijn enz. jaar 1825 (3)
Draaisma Rinnert hij wordt vermeld in de staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der ingelijfden bij de
Mobiele Schutterijen Provincie Vriesland met 7 kolommen informatie zoals woonplaats enz. jaar 1837 (4)
Draaisma Sjoerd, 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)
Draaisma Sjoerd, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Draaisma T. , Boekdrukker en Uitgever, hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward, allen Kooplieden een document van
Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz. aangezien
sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)
Draaisma Ulbe Piers ---- Bakker Geugjen Murray Schout van de Gemeente Arum wonende te Pingjum ondertekend een brief aan Zijne
Majesteit de Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij is geworden bij kon. besluit eerste Luitenant bij de 5e Comp.
enz. te Leeuwarden maar wenst van deze benoeming ontslagen te worden uit hoofde van zijn werkzaamheden als enz. maar dat hij een
zeer geschikt persoon wil voordragen en welo Draaisma Ulbe Piers wonende te Achlum enz. jaar 1816 (5)
Draaisma Ulbe Piers---- Bakker Geugjen Murray Schout van de Gemeente Arum wonende te Pingjum en Spoelstra B. ondertekenen
een brief aan de Z.M. de Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat eerstgemelde benoemd is geworden tot eerste
Luitenant maar dat hij wegens enz. verder genoemd Draaisma Ulbe Piers enz. jaar 1816 (4)
Draaisma Ulbe Piers te Achlum---- Murray Bakker te Pingjum, 1e Luitenant bij de schutterij verzoekt zijn ontslag en draagt voor
Draaisma Ulbe Piers te Achlum jaar 1824 (4)
Draaisma Ulbe Piers 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)
Draaisma Ulbe staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een
Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor de 3
Compagnien No. 4-5 en 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2 geformeerd in de Militie Cantons No. 3 en 5
enz. 1815 (3) Dossier (15)
Draaisma W. S., Huisonderwijzer en gewezen schutter wonende te Sneek enz. Jaar 1841 (2)
Draaisma Wiepkje Sienes huisonderwijzer te Sneek een handgeschreven brief met zijn handtekening, hij solliciteerd naar de functie
van Deurwaarder te Sneek, ern het antwoord enz. enz. jaar 1841 (5)
Draaisma Wiepkje Sienes, Huisonderwijzer te Sneek verzoekt als commies der belastingen geplaatst te worden enz. jaar 1841 (4)
Draaisma Wiepkjen Sienes, huisonderwijzer te Sneek, Dossier met o.a. een handgeschreven sollicitatiebrief met zijn handtekening jaar
1841 (9)
Draaisma Wilhelmina---- Smits J. H. van beroep R. C. Pastoor te Dockum wordt vermeld in een dossier met als onderwerp: de stukken
van zijn reclames wegens de 4 eerste grondslagen der Personeele Belasting waarin ook vermeld de Rijksschatter Boersema H. te
Holwerd in het huis wijk C. no. 5 bewoond wordende door Smits J. R. C. Pastoor alles volgens en ook vermeld wordt Draaisma
Wilhelmina als Dienstbode enz. jaar 1840 (14)
Draaistra H. 41 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)
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Draak den D. Veehandelaar te Schiedam wonende , handelende onder de firma van Pool en Comp. daarbij zich beklagende over de
belemmering welke door den Commissaris van Police der Stad Harlingen wordt toegebragt in de dienst van het stoomschip Loch Rijan
enz. enz. en Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe en van Oppens zonen en Moens Simon Bernelot enz.jaar 1846 (4)
Draayer Derk 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
Draayer Douwe Christiaans te Sondel, Een Procesverbaal van Bekeuring , Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een
procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824
Draayer Hinke 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)
Draayer Minke A., 231 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)
Draayer Wiebe naar de Middelandsche Zee , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Draayer Wiebe naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)
Draayer Wiebe naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van
de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Draayer Wiebe naar Petersburg, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van
de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)
Draaysma Pieter staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts
gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a.
hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)
Draaysma Ype---- Molen van der Reinder Sjoerds, Beslaglegging door de Deurwaarder Executant te Sneek Gorcum van C. van de
belasting bij Reinder van der Molen, en dat op den 14e november 1815 ten nademiddag 4 uren voor het huis der Gemeente IJlst te zullen
verkopen enige meubelen van eerstgenoemde enz. ter voldoening van de niet voldoening van de quotisatie van het Predikants
Tractement enz. ook wordt de Deurwaarder Executant Bouma Jan Ruurds genoemd die ter plaatse wilde protesteren , maar de
bewaarder Molen van der Reinder heeft zijn post hernomen na het protest, verder genoemd Bokma Auke Watzes en Spuijring Sijbren
J., Draaysma Ype als getuigen, ook een brief aan Talsma Ubbe dat hij ontslagen is als bewaarder enz. Jaar 1815 (9)
Drabbe ….?---- Joustra J. te Dokkum vermeld in een door de Arrondissements Inspecteur Drabbe ….? ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat het ongeval niet van dien aard geweest is en dat er niet afgebroken hoeft te worden maar dat
het ongeval plaats heeft gehad in een bergplaats van dranken enz. jaar 1824 (3)
Drabbe J. V. ---- Peek (Pek) Johannes Henderikus van beroep Molenaar te Akkerwoude betreft een aangeboden transactie voor het
proces verbaal opgemaakt 31 januari 1825 wegens bevindingen terzake in een voorgenomen visitatie en dat de Inspecteur Drabbe J. V.
enz. jaar 1825 (9)
Drabbe J. V. Arrondissements Inspecteur komt voor een ambtelijk stuk jaar 1816 (1)
Drabbe J. V. hij is benoemd tot Inspecteur der directe belastingen te Leeuwarden bij besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden
enz. enz. jaar 1822 (4)
Drabbe J. V. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter
opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Drabbe J. V.----Hanekuijk W. J.? Rijksadvocaat in Vriesland en ook genoemd Drabbe J. V. De arrondisements Inspecteur door de
ambtenaren te Akkerwoude is procesverbaal opgemaakt tegen de Koornmolenaar Pek (Peek) Johannes Henderikus wegens het niet
toegang verlenen aan deze ambtenaren ter controle enz. maar de molenaar verklaard dat de toegang was onbelemmerd enz. jaar 1825 (5)
Drabbe J. Vriemoet ---- Romar P. J. Hij staat in een document vermeld als benoemd voor de post van Plaatsvervanger bij het
Vredegerecht Kanton Franeker i.p.v. Vriemoet Drabbe J. jaar 1821 (3)
Drabbe Jan Vriemoet 48 jaar, jaar hij wordt voorgedragen tot de post van plaatsvervanger bij het Vredegerecht te Franeker , jaar 1818
(2)
Drabbe Jan Vriemoet 48 jaar, jaar hij wordt voorgedragen tot de post van plaatsvervanger bij het Vredegerecht te Franeker i.p.v.
Stinstra Johannes die tot Griffier van gemeld vredegerecht benoemd is, jaar 1818 (2)
Drabbe Jan Vriemoet 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)
Drabbe Jan Vriemoet Klas van der Willem benoemd voor de Stad Franeker wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat
van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke
Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Drabbe Jan Vriemoet ----Romar Petrus Johannes 37 jaar , Hij staat staat op een document van Voordracht voor plaatsvervanger bij het
Vredegerecht te Franeker i.p.v. Drabbe Jan Vriemoet die van Franeker naar Leeuwarden gaat enz. jaar 1820 (4)
Drabbe Jan Vriemoet van beroep Plaatsvervanger bij het gerechtshof Franeker vertrekt naar Leeuwarden en daardoor is zijn post vacant
en zijn er drie candidaten voorgesteld en wel: Romar Pertrus Johannes, Swart de Isaac en Jellema Dirk in een document met 5
kolommen info. zoals beroep woonplaats enz. jaar 1820 (2)
Drabbe Jan Vriemoet, 48 jaren, Hij is candidaat voor de post van Plaatsvervanger van den Vrederechter te Franeker wegens de
benoeming van Stinstra Joannes tot griffier aldaar (met meerder gegevens van hem) jaar 1818 (2)
Drabbe Jan Vriemoet, 48 jaren, Hij is candidaat voor de post van Plaatsvervanger bij het Vredegerecht te Franeker wegens het
bedanken voor de post van Banga Jelle (met meerder gegevens van hem) jaar 1818 (2)
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Drabbe Willem Gerrits van beroep Bakkersknecht wonende te Luinjeberd , dat hij als loteling zig wil inschrijven en dat hij niet
afzonderlijk door het Diaconiebestuur der Hervormde gemeente te Langezwaag wordt onderhouden doch door desselfs moeder enz. jaar
1837 (7)
Drabbe, Inspecteur te Leeuwarden Onder werp Veeschatter en Deurwaarders te Dokkeum enz. voorgedragen als deurwaarder bij de
belastingen te Dokkum enz. jaar 1823 (4)
Dracht de, , een dik dossier betreffende de bestrating en de verbetering goten langs de rijksweg genaamd De Dracht te Heerenveen ,
Schoterland, tevens een krantenartikel uit de Nieuwe Courant van Vrijdag 3 April 1914 dat de Hoofdstraat, winkelstraat behoren tot de
rijksweg genaamd De Dracht te Heerenveen verder veel correspondentie en raadsbesluiten enz. enz. jaar 1919(ca. 50
Drachten, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord
Braband jaar 1820 (2)
Drachten, Overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters van de
gemeenten aan de Comm. van de Koningin, en opgaven van verloren gegane dieren, veevoeders, hooi, lijsten met namen van de
getroffenen (onder familienaam opgenomen in deze index) de gemeenten zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel, Aengwirden, NesAmeland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, Warga,
Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum, Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, Heerenveen,
Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst jaar 1916 (1)
Drachtster Stoombootrederij Drachten Nieuwe Dienstregeling Drachten, Leeuwarden, Sneek, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Drachtster Stoombootrederij Drachten jaar 1838

Drachtster Stoombootrederij met het schip de Emma 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)
Drachtster Stoombootrederij te Drachten , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van
Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Drachtster Stoombootrederij Drachten , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1881
Drachtster Stoombootrederij Drachten Dienst Dragten op Leeuwarden, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Drachtster Stoombootrederij Drachten Dienst is Gestaakt, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden
en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Drachtster Stoombootrederij Drachten Dienst is Gestaakt, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden
en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Drachtster Stoombootrederij Drachten Dienstregeling Drachten Leeuwarden, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Drachtster Stoombootrederij Drachten een Stoombootdienst van Drachten naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water Afdeling Stoomboten met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (6)
Drachtster Stoombootrederij Drachten een Stoombootdienst van Drachten op Sneek, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water Afdeling Stoomboten met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (6)
Drachtster Stoombootrederij Drachten een Stoombootdienst van Drachten op Sneek, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water Afdeling Stoomboten met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (6)
Drachtster Stoombootrederij Drachten Nieuwe Dienstregeling Schip de Dragten, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Drachtster Stoombootrederij Drachten Nieuwe Dienstregeling Schip deKoningin Emma, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Drachtster Stoombootrederij Drachten Nieuwe Dienstregeling, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Drachtster Stoombootrederij Drachten Nieuwe Dienstregeling, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten wordt vermeld op een document Staat houdende opgavevan de verleende
vergunningen tot het aanleggen van Stoombootdiensten die de binnenwateren en kanalen in de provincie Friesland bevaren enz. jaar
1871 (7)
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten
voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878 met 13 kolommen informatie zoals de naam
van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 02-04-1881
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden
en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 02-06-1882 Dossier (6)
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Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden
en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 06-11-1884
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden
en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 02-11-1884
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden
en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 03-04-1884
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, Jaar 1886
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1885
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888
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Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873
(14)
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Dragten, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874
(13)
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Koningin Emma D, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 02-06-1882 (6)
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886
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Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Koningin Emma, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 11-09-1884
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Koningin Emma, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 07-11-1884
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Koningin Emma, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 02-11-1884
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Koningin Emma, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 03-04-1883 (10)
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Koningin Emma, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 03-04-1884
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Drachtster Stoombootrederij Drachten Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Drachtster Stoombootrederij Drachten Verandering van dienstregeling, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 02-01-1885
Drachtster Stoombootrederij Drachten Wijziging DienstregelingDrachten, Leeuwarden, Sneek, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 01-11-1888
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Drachtster Stoombootrederij Drachten Wijziging Dienstregeling Drachten op Leeuwarden, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 14-10-1886
Drachtster Stoombootrederij Drachten wijziging van de Dienstregeling, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 01-04-1886
Drachtster Stoombootrederij Drachten, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van
Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 26-06-1884
Drachtster Stoombootrederij Drachten, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van
Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 04-04-1889
Drachtster Stoombootrederij Drachten, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van
Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 27-10-1887
Drachtster Stoombootrederij te Dragten, betreft de dienstregeling Dragten op Leeuwarden en van Dragten op Sneek, ook aanwezig : een
folder met de aankondiging vertrektijden , varende met de Stoomboten “Dragten” en “Koningin Emma” ook een krantenadvertentie met
deze aankondiging en de prijzen worden daar vermeld zowel voor Pasagiers als voor vervoer van Vee en Goederen enz. getekend door:
Meulen van der E. J. en Duursma D. D. secretaris boekhouder der Dragtster Stoombootrederij jaar 1882 (5)
Drachtster Stoombootrederij te Dragten, betreft een wijziging in de de dienstregeling Dragten op Leeuwarden en van Dragten op Sneek,
met het schip de “Koningin Emma” ook aanwezig een folder waarop dit vermeld is enz. jaar 1883 (7)
Drager Minke A., 23 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)
Dragstra Binne, 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)
Dragstra ,Sierd Theunis Koopman te Tjalleberd , , een handgeschreven brief met zijn handtekening wordt ook in genoemd Krikke
Egbert Wiegers te Tjalleberd jaar 1841 (3)
Dragstra Binne, 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)
Dragstra Eize Eizes---- Veenstra Hans Jans 25 jaar oud eboren te Haulerwijk en Arbeider en flankeur bij de 8e afd. 8e batt. 6ecomp.,
behoorende tot de Grietenij Ooststellingwerf bij vonnis van de regtbank van eersten aanleg te Heerenveen op 1 maart 1825 ter zake het
toebrengen van slagen en gepleegde mishandelingen ten huize van Glas Antje Jans huisvrouw van Dragstra Eize Eizes te Haulerwijk
voor een boete van drie guldens enz. enz. jaar 1825 (6)
Dragstra Gerben, 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)
Dragstra H. voerende het schip de 3 Gebroeders, hij verzoekt te worden vrijgesteld van het patentrecht van 1824 enz.. enz. jaar 1825
(2)
Dragstra Jacob Theunis 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)
Dragstra Jan Hayes Schipper van beroep is aangeslagen in het patentregt ten kantore Stavoren over 1824 van f. 52.43 voor een lading
Turf met bestemming Zierikzee en hij dit nog niet heeft voldaan enz. maar dat hij door de storm Enkhuizen moest binnenlopen en daar 4
weken heeft enz. jaar 1825 (5)
Dragstra Kanst Jans geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en
belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en
Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval
van het Vriesche paalster verlaat en Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en
een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van
hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening
hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz. ook een aantal verklaringen Jaar 1814 (9) dossier (20)
Dragstra R. T. 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
Dragstra Reinder Haijes† 11-02-1824 op de Zuiderzee met zijn vader en verdee familie verongelukt, hij staat op een document als
achterblijvende verlofganger van de Militie ontstaan door een misvatting bij het bestuur enz. jaar 1825 (5)
Dragstra Reinder Hayes, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland
behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een document
met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen door de Kolonel
Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6)
Dragstra Rinze T. 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)
Dragstra Rinze Theunis te Terwispel, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding
enz. Jaar 1841 (9)
Dragstra Rinze Theunis, Handgeschreven brief met handtekening van de Veenman te Terwispel Rinze jaar 1840Theunis Dragstra
Dragstra Sierd T. 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)
Dragstra Sierd Theunis te Tjalleberd onderwer; een request, een handgeschreven brief met zijn handtekening 25Mei 1841 (3)
Dragt Berend Jacobs Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers
voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Dragt K. J. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april
1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of
hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
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Dragt Luite Klazens te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan
den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5
kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Dragt Meinsje Sanders gesepareerde huisvrouw van Euverman Jan Hendriksen---- Noppert Marten Jacobs (wordt ook Marten Jans
genoemd) van beroep Arbeider te Nijehaske bekend bij procesverbaal van bekeuring wegens Vervening van Turf zonder Consent het
betreft een compleet Strafdossier waarin ook voorkomen Oostingh Jan * van beroep Meter Taxateur van den Turf te Nijehaske Munnik
Hermanus* en Ried Du Arnoldus Wassenbergh* commiesen van de 2e en 4e klasse gestationeerd te Joure dat zij op suveillance
bevinden bij Nieuwe Brug ten Noorden van de Welle op een hoogland toebehoorende aan Dragt Meinsje Sanders gesepareerde
huisvrouw van Euverman Jan Hendriksen enz. * genoemde drie ondertekenen . Ook genoemd Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat
bijgestaan door Jongstra Frans Annes Procureur bij deze Regtbank en wonende te Heerenveen , de commies Benoist N. enz. jaar 1840
(40)
Dragt S. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april
1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of
hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Dragt Sander K. 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)
Dragt Sander Klazes te Aengwirden, 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)
Dragtsma Johannes, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Dragtsma Marten Tjeerds 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)
Dragtsma Marten Tjeerds 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)
Draijer G. H. te Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende
de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Opsterland
zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd
jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Draijer Sjoerd, 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)
Draijer Wiebe naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)
Draisma Tjapko Samuel 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)
Draisma Anne Ruurds Kollum Dorpswachter jaar 1839
Draisma Arjan, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet 8 kolommen o.a. beroep, veschuldigd bedrag ,
en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz. jaar 1823 (5) dossier (9)
Draisma Bauke Klazes hij is opgegeven als 3e knecht in het Tuchthuis voor een tractement van f. 100 s’jaars doch welke onze
Congierge telkens per week betaalde , onderwerp zijn tractement jaar 1815 (1)
Draisma C. P. te Harlingen , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken bij
het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen (als koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841
(3)
Draisma C. P. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden
benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar
1841 (8)
Draisma de Vries en Comp. te Achlum het betreft de inslag van 13000 tonnen Turf voor hunne Pannenbakkerij onder genot van
vrijdom van accijns ondertekend door de Ontvanger Ament H. T. enz. jaar 1839 (5)
Draisma de Vries Foppe een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van
Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Harlingen, jaar
1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)
Draisma de Vries Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hij stemt voor het amendement Onderwerp: Stukken betreffende
de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te
betalen jaar 1902 (32)
Draisma Eelbe Piers te Achlum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Almenum
enz. enz. jaar 1822 (2)
Draisma F. 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)
Draisma J. te Achlum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius
Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
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Draisma J. te Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Draisma Jan A. , Hij ondertekend een document samen met andere Plaatselijke Bestuursleden van Almenum betreffende de grote
armoede die voortspruit dat de eigenaren van de fabrieken alle te Harlingen wonen en aldaar worden aangeslagen enz. enz. Jaar 1814 (7)
Draisma Jan R., met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Dokkum en omliggende gemeenten
jaar 1917 (3)
Draisma Jan R., Wieldraaijer ---- 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)
Draisma Jan Ruurds 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)
Draisma Klaas Garcon de Service ondertekend een verklaring---- Zijlstra Take Jans, correctionele gevangene staat vermeld in een brief
Informatien genomen betreffende het voorgevallene in de gevangenissen van Leeuwarden in den avond van den 10e december 1813 in
het huis van Correctie. Trefwoorden: Vrolijkheid voor de regelruiten met kaarsen voor de ramen, ongeoorloofd gedrag, de gevangenen
ondertekenen alle een brief waarin zij klagen geslagen te zijn enz. enz. jaar 1813 (9)
Draisma Klaas---- Reinders Sikke, Alberts Tjeerd, Draisma Klaas, Berends Jan, Jans Pieter, Lichtevoort Jacob en Kingma Auke alle
Dienaars bij de Regtbank er eerste instantie te Leeuwarden geven met nederheid te kennen dat zij zeer gaarne wederom gebruik zouden
willen maken vn de kamers in de dienaars schrans binnen Leeuwarden thans gebruiktb wordende als enz. jaar 1814 (2)
Draisma P. A. Hij zet zijn handtekening samen met anderen onder het navolgende stuk: Staat der Achterstallige schulden voor
leverantie/diensten ten laste van de Gemeente Almenum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7)
dossier (13)
Draisma Par A. , Hij tekent als Gemeenteraadslid van Almenum het volgende document: Staat der Achterstallige schulden voor
leverantie/diensten ten laste van het Dorp Achlum over de jaren 1812 en 1813 opgemaakt te Almenun Jaar 1814 (7) dossier (13)
Draisma Pier A. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Draisma Pier 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)
Draisma Pier A. ondertekend een document als lid van het Plaatselijk Bestuur van Almenum betreffende het betalen van belasting door
de Fabrijken enz. jaar 1814 (3)
Draisma Pieter Aukes te Leeuwarden 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten & extracten uit
de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Draisma Pieter, 19 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)
Draisma Samuel Apotheker te Leeuwarden, hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat volgens de
plaatshebbende Roulleering der Leverantien van Medicijnen vervalt en dat enz. jaar 1814 (1)
Draisma Samuel---- Reneman D. P. het is gebleken dat niet Draisma Samuel Apotheker te Leeuwarden de Leverantien van Medicijnen
aan de beurt is maar eerstgenoemde enz. tevens een ondertekende brief van Reneman jaar 1814 (2)
Draisma U. P. een missieven betrefende dat hij een lid van het Colegie van de Zetters te Almenum is en dat de taxatie der
Grondbelasting van de bebouwde eigendommen van enz. jaar 1818 (2)
Draisma U. P. Hij tekent een brief uit aller naam voor de Zetters der belastingen jaar 1818 (2)
Draisma Ulbe Piers te Achlum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding
van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Draisma Ulbe Piers, Koopman te Achlum gemeente Almenum, dat hij bij de loting heeft getrokken no. 109 en de orde heeft ontvangen
om op 10 februari 1814 naar de Blokkade te Delfzijl te Marcheren maar dat hij dat niet kan omdat hij onlangs te Franeker bij de loting
no. 37 heeft getrokken en verplicht is op zaterdag de 12e februari enz. een plaatsvervanger aan te bieden (een Notarieel stuk) enz. jaar
1814 (3)
Draisma Ype 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)
Draisma Ype Meinderts dienaar der Politie wonende te Sneek oud 54 jaren als getuige , hij wordt genoemd in de boedel van ---- Tibma
Jouke Minks * 14-10-1789, Gewezen Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij hem ter huize om zijn goederen te
verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en de Inventaris lijst van zijn bezittingen en huisraad door de deurwaarder
Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem verduisterde geld (een bedrag van f. 24529-13-2) er goed
van geleefd) jaar 1815 (2) dossier (36)
Drajen van Hendrik, 248 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)
Drajer Douwe Annes, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt
er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de
Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in
presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord
hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem
schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren
geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)
Dranen, van Christoffel Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Utrecht. Fuselier Overleden te Palimanan 1836, (3) totaal dossier
van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Draper H. Betaling wegens zijn leverantie van Kalanderloon aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2)
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Drayer Andele J. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de
Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar
1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Drayer C. B. , Veehouder te Molkwerum hij is 1 van de 14 ondertekenaars ----Visser K. D. te Koudum Motorschipper ondernemer
met de stoomboten “ Concurrent I ” in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt om te mogen varen in het water
Koudum Molkwerum enz. ook een brief met 14 handtekeningen van belang hebbenden met beroep en woonplaats, tevens de
correspondentie aanwezig jaar 1912 (6)
Drayer Lammert H. een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder dan 20
gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9)
Drayer Minke A. geb. Janum Een lijst van gedrag waar o.a. op staat geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof het vonnis is
geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf, de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het gedrag Jaar 1824 (6)
Drayer Tjerk , 1e Regiment Infanterie gaat naar de Oostzee, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Drayer Wiebe naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Drayer Wiebe naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)
Drayer Wiebe naar Hamburg, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van
de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Drayer Wiebe naar Hamburg, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van
de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Drayer Wiebe, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)
en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)
Drayes Wiebe naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Draysma Pieter en Dijkstra Sybren B. beide hebben een bekeuring gekregen omdat zij over de jaren 1824 niet behoorlijk van Patent als
Inlandsche Kramer hebben voorzien enz. enz. jaar 1825 (3)
Drees H. de weduwe te Heerenveen, Schoterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
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)
Drees H.---- Semler F. (Frederik) Schout van de Gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de
Diakenen der hervormde Gemeente van het Heerenveen, hebben ten gevolge ontvangen missive van de Schout enz. ondertekend door
Drees H. enz. jaar 1814 (2)
Drees H. 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)
Drees Hendrik , Koopman en Winkelier te Heerenveen in een dossier zit ook een handgeschreven brief met zijn handtekening een
request jaar 1814 (3)
Drees M.---- Vrieze de Halbe en Drees M. geven met gepaste eerbied te kennen als Diaconen van de Hervormde Gemeente te
Heerenveen in een door hen ondertekende brief aan de Gouverneur dat onder hunne Gemeente thans is ionwonenede ene Patroon
Hendrik Ekkes met desselfs Huisvrouw welke uit hoofde van Armoede onderstand verlangen en is geweigerd omdat zij 11 jaar hebben
gewoond in Nijehaske en dat zij enz. jaar 1814 (2)
Dreger huisvrouw van Horsc Droog Willemijntje weduwe van Verzijlberg Willem , , Hij wordt vermeld op een document De raad en
rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den
Rentmeester der Domeinen in de Provincie Noord Holland en Utrecht jaar 1819 (4)
Dreide van der Tuttel M, ---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request met antwoord en
beslissing betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier aanwezig een
brief met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J. Apotheker, Dreide van der
Tuttel M, Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen J. H., Lang de F., Werffers van der
….?, Gorter K., Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C., Siersma D., Gelder van N. N?., Haikema D., Ruurdsma J.,
Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan jaar 1846 (10)
Dreidenbrach Frans wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Dreijer Froukje Gerbens, 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 1828 (3)
Dreijer Gerben Arjens, 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 1828 (3)
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Dreijer H. G. , Onderwerp; het verschepen van 18.000 dakpannen vanuit Makkum naar Koningsbergen met het Hanoversch Tjalkschip
de Vrouw Elisabeth enz. jaar 1825 (2)
Dreijer Joh. F. , Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de
maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Dreijer Johan Frederik, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Dreijes Willem hij en zijn huis genaamd het Steenrak wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie van
de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij Oostdongeradeel begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in
eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten, Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle
Grietenijen , (6)
Drekman Enne---- Akkringa Jan 75 jaar Veldwachter in de grieternij Leeuwarderadeel en wonende te Lekkum hij is op het huis der
gemeente binnen Leeuwarden gecompareerdals bij het bestuur bekend zijnde als ter goede naam en faam staande ingezetene der
gemeente dewelk verklaard wel te kennen Gerdner John Hinderich van beroep Wever thans wonende te Lekkum zoon van Gerdner
Johan Hinderich overleden en van Drekman Enne Weversche wonende te Burgsteinfurt geboren te Burgsteinfurt den 25-01-1798 en dat
hij vreemdeling zijnde van zijn 18 tot 23e jaarals Weversknecht enz. jaar 1839 (7)
Drent Auke Roelofs, 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)
Drent Egbert Wiegers---- Goithals Ch. Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra D. H. , Walstra Sijtze*., Drent Egbert Wiegers*, Kalenkoot Jacob* lotelingen
ongeschikt zijn tot den militairen dienst en dat Postuma Andries* niet als plaatsvervanger van Botma Sake* kan aangenomen worden
daar hij een liesbreuk heeft enz. een * vermeld is een medische verklaring aanwezig ondertekend door de Officier van gezondheid
Bleisen van J’s enz. jaar 1817 (3)
Drent Harmen 488 Tjalleberd 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)
Drent Harmen Schipper jaar 1840
Drent Hedzer Leeuwarden Veldwachter te Leeuwarden jaar 1918 (2)
Drent Hendriks Berend hij wordt niet toegelaten in i.v.m. de vervallenverklaring omdat hij uit dienst is gezet omdat hij de
kruiwagenstraf heeft gehad enz. jaar 1825 (1)
Drente ---- Poppes Neeltje Idskes en haar broer Poppes Poppe Idskes,Hij komt voor in het document Departement der Domeinen als
reclemant van Schorren en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen Boelens F. A.
te Beetsterzwaag jaar 1818
Drente---- 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)
Drente---- Eisveld J. Landmeter te Groningen en Drente betreffende het opnemen van de grenzen van de Gemeente Oldehove welke
aan deze grietenij Kollum grensende in het gemeentehuis van Zuidhorn enz. jaar 1820 (2)
Drente, Alphabetische Naamlijst der gemeenten in de provincie Drente met onderliggende Dorpen zoals dat was in 1816. (3)
Drenth H. H. Schipper op de Goede Verwachting, Jaar 1824
Drenth Hendrik 330 is zijn volgnummer en Nijhorst (ov) zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11
kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen,
Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien
hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Drenth J. T. 4 is zijn volgnummer en de Gemeente Aengwirden 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)
Drenth Jan Lammerts Veendam Zeeman jaar 1838
Drenth P. W. Zuidlaren Schipper op de Vrouw Catharina jaar 1838
Drenth Tijs Harmens (ondertekend als Drent) Veenbaas te Tjalleberd, een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp;
Impost op Turf en ingediende reclame bij de belastingen, en het antwoord daar op , jaar 1814 (4)
Drenthe---- Belasting: onderwerp Zetters der Belastingen een extract uit het register van resolutieen van den minister van financien,
betreft het vaststellen van de vergoedingen voor de zetters van alle provincie’ s van Nederland zonder Limburg jaar 1818 (3) hele
dossier (8)
Drentsche Stoomboot Mij. Meppel---- Beijer E. Directeur der Drentsche Stoombootmaatschappij te Meppel in een handgeschreven en
door hem ondertekende brief ( 2 stuks waarvan 1 met een gedrukt briefhoofd) verzoekt hij om te mogen varen met de Motorboot de No.
1, 3, 8, 6 en 9 door de Provinciale wateren van Friesland omdat de Drentsche Hoofdvaart is afgesloten enz. jaar 1916 (5)
Dreso M. , 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)
Dresse Jean Baptiste * 14-11-1782 Herve wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de
staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand Januari 1817, op autorisatie van het
Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur
ogen, kleur van het haar, ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (3)
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Drest Lambert staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en jaarweddes enz. enz.
jaar 1825 (4)
Dreunhuizen B. (Bernardus) voor zijn veiligheid is het beste dat hij hoe eerder hoe beter de gevangenis verlaat en dat wij = het Collegie
van Regenten der Gevangenhuizen van Leeuwarden ons verpligt vinden om een voordragt enz. dit stuk is ondertekend door Romkes
Johan namens het Collegie van Regenten der Gevangenhuizen van Leeuwarden jaar 1821 (1)
Dreunhuizen B. 6 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)
Dreunhuizen B. in zijn plaats zal er zo spoedig als mogelijk een voordragt van personen plaats vinden voor de functie van Vaste Knegt
voor het Blokhuis in Leeuwarden omdat hij Gedimitteerd is enz. jaar 1821 (1)
Dreunhuizen Bernardus, 409 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)
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)
Dreunhuizen Hendrik, 302 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)
Dreunhuizen Hendrika, ------- 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)
Dreunhuizen Jantje, ------- 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)
Dreunhuizen? Bernardus ook vermeld als Druinhuizen Bernhard 39 Pietersburen 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)
Dreves A. 897 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)
Dreves H. B. Schipper jaar 1838

Dreves Klontje Kapitein op de Meinsina (4)
Dreves Watze Willems Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)
Drew(s)---- Lalleman en van ?ddekinge (de erven) mitsgaders de heer Sitter de R. voor de erven Drews staat vermeld op een document
genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen
gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817
(3)
Drewis J. Schipper op de Twee Gebroeders jaar 1839
Dreyer Aris A. 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)
Dreyer Fepke A., 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)
Dribbelaan Izak Abraham Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Gepensioneerd soldaat Overleden te Semarang
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 jaar 1838 (7)
Drie Romers ---- Speerstra Jan Haantjes Onderwerp: de aanleg van een weg tussen de herberg de Drie Romers en de Stad Sneek, hij
wenst een schadevergoeding omdat er i.p.v. een brug een duiker wordt geplaats enz. met een Situatiekaartje jaar 1841 (9)
Drie Romers---- Waterschap Hommerts, een vergunning voor het uitvoeren van werken Rijksweg Drie Romers naar Lemmer (de
rijksweg van de Drie Romers naar Lemmer loopt over een lengte van ongeveer 6 ¾ k.m. en wel van Sneek tot de Jeltesloot) een
compleet dossier jaar 1815(ca. 100)
Driebeek E. P. J. te Rotterdam en Harmens C. te Harlingen het betreft hun commissie worden toegelaten tot Consulaire Agenten van
Rusland enz. jaar 1841 (3)
Driel van Arnoldus Johannes , Fuselier 13e afdeeling Infanterie * 08-06-1808 Ewijk, 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
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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)
Driel van Repelaar staat vermeld in een brief van de Nederlandsche Priuns van Oranje na de zegen op de Landing van Napoleon
Buonaparte en het herstel van de wettige regering enz. wordt provisioneel belast met de zaken der Hervormden en Roomsch Catholijke
ere diensten enz. jaar 1815 (3)
Driel van Repelaer Commissaris-Generaal gedrukt stuk” Landgenoten, De Groote Strijd is gestreden, een magtig heirleger van
geoefende krijgslieden, door wraak en eerzucht geleid, stout op hunne krachten en reeds aanvankelijk behaalde voordelen, dreigde ons
vaderland den ondergang en Europa ene Slavernij enz. 2 pagina’s ondertekend door Repelaer van Driel jaar 1815 (3)
Driel, 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)
Drielen van Cornelis 171 is zijn volgnummer en Maasdam 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)
Drielsdma Kaatje Arons van beroep Winkeliersche en Koopvrouw en Tabakskerver met pensioen te Leeuwarden staat vermeld in een
dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame
(Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door haar ondertekend enz. jaar 1841 (28)
Drielsma B. A.Dijk van S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Drielsma A. A. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Drielsma A. 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)
Drielsma A. A. 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)
Drielsma A. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier
met alle namen (15)
Drielsma A. A.---- Koopmans B. dochter van Drielsma A. A. Broodbakker te Leeuwarden Onderwerp een boete jaar 1841 (2)
Drielsma A. A. te Leeuwarden wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Ouderling der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. jaar
1815 (4)
Drielsma Aron Adam, 136 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)
Drielsma B. A. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Drielsma B. A. 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)
Drielsma B. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier
met alle namen (15)
Drielsma B. A. te Leeuwarden wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te voornoemd enz.
jaar 1815 (4)
Drielsma C.---- Breebaard (geen voornaam vermeld), hij is commies te Leeuwarden en verzoekt in een handgeschreven brief met
handtekening aan de Gouveneur of hij er voor kan zorgen dat hij een fatsoenlijk huis , ook wordt zijn vrouw vermeld als: Huisvrouw
van de Commies Breebaard op de Nieuwe Buren ten huize van Drielsma C. jaar 1820 (1
Drielsma Hessel Arons, 144 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)
Drielsma Hessel Benjamins, 549 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)
Drielsma Isak Lazarus, Dat Isak Lazarus Drielsma, geb. Embden, eigenlijk heet Isaak Ahrens alhier( Leeuwarden) aangekomen vanuit
Jever nov. 1838 vertrokken is in 1839 naar Amsterdam 27-12-1839
Drielsma J. H.---- Frijda A. Lid en Secretaris van de Israëlische Godsdienstige scool Commissie te Leeuwarden het betreft een
briefwisseling betreffende zijn verzoek om eervol ontslag, verder wordenn genoemd Cohen J. H. en Drielsma J. H. enz. jaar 1839 (7)
Drielsma J. H. te Leeuwarden staat vermeld in een document aanschrijving 26 maart 1825 het doen van opgave van ingekomen
reclames tegen aanslagen voorkomende in de 2e Suplitoire Patent kohieren 1839 en 1840 enz. jaar 1840 (3)
Drielsma Jonas, 524 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)
Dries Hessel Ymkes , Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste
van de Gemeente Almenum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)
Dries Hessel Ymkes van beroep Kastelijn op Grettingabuurt onder de dorpe Almenum, hij verzoekt vermindering van belasting op Turf
en Dranken enz. enz. jaar 1814 (2)
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Dries L. hij dient een declaratie in wegens reis en verblijfkosten als secretaris van den Militieraad jaar 1841 (1)
Dries van den A. te ’s Hertogenbosch, Medicinale Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende
bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met
bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Driesen A.---- Lijcklama a Nijeholt (T. M.) Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken dat namens Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden Prinsce van Oranje Nassau Groot Hertog van Luxemburg is
benoemd als Hoofd Officier Sloet van Oldmetenberg en de Heer Tuttel verder de Majoor Driesen A. enz. jaar 1817 (1)
Driesen A. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJENASSAU, 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)
Driesen E. R. te Harlingen betreft declaratieen (met bedragen) van de royementen van de Gerechtsdienaren jaar 1818 (3)
Driesen J. C. staat in een document aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden enz. dat hij samen met 20 anderen ondertekend
betreffende het goed ontvangen gunstige Appointement van den 1 mei j.l. om zig te mogen formeren tot ene Compagnie Jagers te voete
enz. jaar 1815 (2)
Driesen v. R. te Sneek, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke
Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en
gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Driesen van Euwe te Heerenveen , een transactie ter voorkoming van vervolging wegens een proces verbaal wegens het gebruik van een
paard enz. jaar 1824 (4)
Driesen van K. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van
Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Driesen van R. uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van
Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document
met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Driesen van R. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius Johan)
Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Driesen van R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben
ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

Driesen van R. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van
Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad IJlst 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)
Driesen van R. te Sneek 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 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)
Driesen van R. te Sneek uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840
ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd
met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete
dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Driessen v. B. te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en
diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Driessen …..? te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer
Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd,
een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Driessen ….? Dat zijn vader een man is tussen de 80 en 90 jaar dat het denselve een byzonder genegen zoude verstrekken zijn zoon
geplaatst te zien voordat zijn leven eindigt enz. jaar 1816 (1)
Driessen ….?---- Sytzama ….? Hij bedankt voor de functie van Ontvanger der Registratie en van het zegel te Kollum enz., de voorkeur
wordt gegeven aan de heeren Driessen ….? Thans Ontvanger in d Lemmer en Rompel ….? Te Leeuwarden sedert 1812 op het kantoor
der hypotheken en enz. jaar 1817 (1)
Driessen ….? te Sneek, vermeld op de staat der ontvangers van de Enregistratie en de Domeinen in het Departement Vriesland welke bij
hunne Bureaux gebleeven zijn, tijdens den aftogt der Franschen enz. jaar 1813 (7)
Driessen A. ---- Tromp T. S. zijn benoeming tot Regter te Leeuwarden i.p.v. de overleden heer Driessen A. jaar 1818 (1)
Driessen A. hij ondertekend mede navolgend document; Staat aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het
voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en op den laatsten Juni 1813 nog had in te vordenen alsmede den
uitgaven van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (8) dossier
(23)
Driessen A. 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)
Driessen A. Inspecteur der registratie enz. in Vriesland schrijft in een door hem ondertekend documet dat de heer Stein ….? bij zijn
vertrek enige boeken heeft overgegeven welke ik veronderstelde particulier eigendom was van de heer Mottin ….? bestaande uit enz.
jaar 1818 (1)
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Driessen Anthony te Sneek hij is Schuldeischer van de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende de Inkomsten
en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en op den laatsten Juli 1813 nog had
in te vordenen alsmede den uitgaven van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen
enz. enz. jaar 1817 (6) dossier (23)
Driessen Antonides* 23-05-1782 en overleden 24-07-1821 Inspecteur der registratie en Domeinen door zijn overlijden is zijn post
vacant en worden er een aantal andere personen voorgedragen enz. jaar 1822 (3)
Driessen Antonius ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten,
Tractement en zijn Handtekening tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Driessen Antonius ---- Boelens Jan Hendrik 26 jaar Hij staat op een staat van candidaten voor de post van Rechter te Leeuwarden i.vm.
met het overlijden van Driessen Antonius jaar 1817 (3)
Driessen Antonius Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Leeuwarden met vermelding van kwaliteit en
tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Driessen Antonius----- 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)
Driessen Antonius Hij staat op een staat van candidaten voor de post van Rechter te Leeuwarde i.n.vm. met zijn overlijden jaar 1817 (5)
Driessen Antonius 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)
Driessen Antonius 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)
Driessen Antonius hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der Comptabele
Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland gefungeerd hebben. jaar 1817
(5)
Driessen Antonius 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)
Driessen Antonius 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)
Driessen Antonius, 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)
Driessen Antonius, 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)
Driessen Antonius, Regter, ,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)
Driessen Eelke Roelofs ---- Frieseman S. E. te Harlingen, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de
Provincie Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en hij wordt 01-10-1816 vervangen door Driessen Eelke Roelofs
enz. jaar 1817 (3)
Driessen J, H,, Groningen 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)
Driessen J. C. Ontvanger der Registratie te Jellum. Onderwerp; zijn werkzaamheden, zijn gezondheid en onbpaald verlof gevraagd. enz.
jaar 1825 (8)
Driessen J. C. hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van
Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat
ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft
hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar 1815 (4)
Driessen J. C. staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke
Schutterij te Leeuwarden, jaar 1814 (3)
Driessen J. C. zijn naam staat onder de navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met eerbied te kennen in een
door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij wonende te Leeuwarden dat hij bij besluit
van 13e j.l. aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij officier is geweest bij de Lanciers ook aanwezig een verklaring
ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)
Driessen J. C.een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig heeft laten
inschrijven in het register in Leeuwarden om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers en als zodanig geformeerd te worden
maar enz. jaar 1815 (2)
Driessen Jacob Cornelis Ontvanger der registratie te Kollum en Klaver T. J. (Tjerk Jans) Assessor van Kollemerland enz. het gezegelde
papier en registers worden ten zijn kantore geteld enz. beide zetten hun handtekening jaar 1825 (6)
Driessen Jacobus Advocaat te Leeuwarden benoemd tot Ontvanger van de registratie in Lemmer jaar 1816 (2)
Driessen Jacobus. Onderwerp; zijn benoeming tot ontvanger der registratie te Hollum i.p.v. Sijtzama van M. D. P. die tot een andere
functie is overgegaan jaar 1817 (2)
Driessen Jan Constantijn te Leeuwarden wonende Letter B. no. 51 hij in de termen van classe 1790 is gevallen en als zodanig in het
begin van 1812 hij heeft geloot en no. 49 heeft getrokken en behoorde tot het 1e Bataillon 2e Compagnie van de Landstorm hij heeft te
Groningen gestudeerd enz. enz. tevens aanwezig een verklaring van de Burgemeester dezer stad dat hij daar is ingeschreven op 22-111811 enz.enz. jaar 1814 (4)
Driessen Jan Constantin. Onderwerp zijn requeste er zijn geen zwarigheden gevonden en het verzoek behoort te worden voldaan enz.
jaar 1814 (1)
Driessen P. Hoogleeraar te Groningen, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende
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bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met
bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Driessen Roelof Jans Koopman en Grossier te Sneek hij beklaagd zich in een handgeschreven brief met zijn handtekening tegen naar
zijns inziens te hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag jaar 1841 (dossier 21)
Driessen van J. Harlingen Schip de Time is Money, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Driessen van Jacob---- Visser Rintje Sines te Workum , Gezagvoerder op de Schroefstoomboot de Stad Workum Stukken betreffende
een verzoek van voornoemde om vergunning voor eene stoombootdienst tusschen Sneek en Workum in een door hem ondertekende
brief ook een afschrift van een Notaris akte dat Sijbrandij Sipke, Koopman wonende te Workum geeft borg af van 400 guldens voor
eerstgenoemde, verder genoemd; Notten Johannes Petrus Abraham Frederik, Ybema Tjeerd Sjoerds , Driessen van Jacob, Wierda
Jannes, Waning van Willem jr., Schootstra Folkert Johannes die allen ondertekenen jaar 1878 (6) dossier (35)
Driessen van Jan R. 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)
Driessen van R. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer
Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een
document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Driessen van R. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer
Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een
document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Driessen van R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van
wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben
ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Driessen van R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben
ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Driessen van R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Rauwerderhem 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)
Driessen van R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Stad IJlst 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)
Driessen van R. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van
Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem 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)
Driessen van R. te Sneek wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als verkoper
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Driessen van R. te Sneek, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken in de
Grietenij Rauwerderhem als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Driessen van R. te Sneek, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van
Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met zijn woonplaats,
tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar
1841 (4)
Driessen…. Hofstede Johanna Th. , Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Driessum ….? vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e November
1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)
Driessum de erven te Heerenveen, Hij komt voor in een document; van de dubbelen der Concent biljetten van uit anderen binnen deze
Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken in de Grietenij Schoterland als koper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Driessum v. te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en
diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Driessum v. E. te Heerenveen 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)
Driessum v. E. te Heerenveen 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)
Driest A. M. 14 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland 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)
Driest Andries Martens 184 Delfstrahuizen 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)
Driest Lambert Adjudant Commies aan het Gouvernement benoemd als secretaris bij een der Militieraden enz. jaar 1825 (1)
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Driest Lambert Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement. Jaar 1824 (2)
Driest Lambert 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)
Driest Lammert, 291 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)
Driesten Eele Roelof Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Harlingen arr. Leeuwarden. Jaar 1817 (2)
Driesten Eele Roelofs, Onderwerp: wegens het gedane transport van gevangenen enz. jaar 1817 (1)
Driesten Wieger * 01-07-1787 Lwd. wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris Generaal
ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en
manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de
maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14
kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar, ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5)
Driesum de erven te Heerenveen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en
diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Driesum v. E. te Heerenveen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq
van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
Driesum v. E. te Heerenveen 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)
Driesum van E. te Heerenveen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij
Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Driesum van E. te Heerenveen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij
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)
Driesum van E. te Heerenveen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij
Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Driesum van E. te Heerenveen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij
Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Driesum van E. te Heerenveen 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)
Driesum van D. E. ----Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en Werkhuis
te Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz. tevens verklaren zij dat
alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)
Driesum van D. Ez.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden, alle Kooplieden een document van Adhaezie aan de op
te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz. aangezien sommige
handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)
Driesum van Dirk, 43 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)
Driesum van E. D. heeft tegoed f. 23-62-½ wegens geleverde grondstoffen, hij wordt vermeld in een document van declaraties waar hij
nog tegoed heeft voormeld bedrag wegens leveranties enz. jaar 1825 (3)
Driesum van E. te Heerenveen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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)
Driesum van E. te Heerenveen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Driesum van E. te Heerenveen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Driesum van E. te Heerenveen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Driesum van E. te Heerenveen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de 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)
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Driesum van E. te Heerenveen staat als uitvoerder van 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 bij de
Plaatselijke Ontvangers enz. jaar 1841 (6)
Driesum van E. te Heerenveen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N. (Nicolaas), Grietman
van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en
sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Driesum van E. te Heerenveen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en
diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Driesum van E. te Heerenveen 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)
Driesum van E. te Heerenveen staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Driesum van E. te Heerenveen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben
ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Driesum van E. te Heerenveen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en
diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Driesum van E. te Heerenveen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten
van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand
Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar
1840 (9)
Driesum van E. te Heerenveen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten
van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei
1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Driesum van E. te Heerenveen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten
van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 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)
Driesum van E. te Heerenveen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten
van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 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)
Driesum van E. te Heerenveen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten
van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 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)
Driesum van E. te Heerenveen 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 Schoterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Driesum van E. te Heerenveen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Schoterland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Driesum van E. te Heerenveen, Hij komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de ontvanger der Plaatselijke
Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene duplicaat uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken
enz. als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Driesum van E. te Heerenveen, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
in de Grietenij Ooststellingwerf als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841
(3)
Driesum van E. te Heerenveen, 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)
Driesum van E. te Heerenveen, Schoterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Driesum van E. te Heerenveen, wordt vermeld op: Staat van de dubbelen der Consent billetten vanuit andere binnen deze gemeente
Weststellingerwerf ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841 als verkoper met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Driesum van Eeuwe ---- Vries de Cornelis, Jonkers Jacobus, Dijkstra Jan Dirk, Brouwer Tjerk en Sluis van der Rimmert zijn volgens de
Burgemeester van Leeuwarden aldaar niet te vinden en dat Berger Willem in juli 1814 na alhier met verlof te zijn geweest is vertrokken
zonder dat zijn ouders nadien iets van hem hebben vernomen en dat Puist Jan bij het 9e Batt. In f. hier dient en dat Preger Jochem en
Driesum van Eeuwe beide den 9e dezer na hun garnizoen zijn teruggekeerd volgens hun ouders en Rodenburg Haije , Bergema Jacob
Gerrits, Houtje Willem Cornelis en Boer de Marten Pieters alhier worden opgehouden door ziektes enz. jaar 1815 (1)
Driesum van Eeuwe, 379 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)
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Driesum van Euwe, Winkelier op het Heerenveen , Onderwerp een procesverbaal betreffende te belalen belasting over zijn paard, enz.
jaar 1824 (3)
Driesum van Pieter, 209 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)
Driesum van R. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van
Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de 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)
Driesum van Renger Pieters 98 Dockum 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)
Driesum van W. .---- Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en Werkhuis te
Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz. tevens verklaren zij dat alle
bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)
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)
Driesumer Tolhek---- Groot de Jan Klazes van beroep Gardenier wonende te Westergeest hij is de hoogs biedende voor het VIERDE
perceel en wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek met als borg Veen van der Sierk Jacobs en Ritsma Klaas ook
aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen
langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter
als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1838-1843 dossier (59)
Driesumer Tolhek ---- Loonstra Date Dates wonende te Driesum hij is de hoogs biedende voor het VIERDE perceel en wel de pacht van
het tolhek genaamd Driesumer Tolhek met als borg Haag Albert Willems en Ritsma Klaas ook aanwezig de voorwaarden van
verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van
Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun
handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838 dossier (50)
Driesumer Tolhek---- Brouwer Lieuwkje Weduwe van Sminia Klaas Klazes te Driesum wonende zij is de hoogs biedende voor het
VIERDE perceel en wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek met als borg Andreae Daniel Hermannus en Sijtzama
Baron van Douwe Jan Vincent, de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende
landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie
Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1858-1863 (24)
Driesumer Tolhek---- Lawerman Kornelis Doedes van beroep Tolgaarder onder Driesum hij is de hoogs biedende voor het VIERDE
perceel en wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek met als borg Lawerman Jacob Doedes en Broersma Jan Kornelis
ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en
gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de
pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1848-1853 dossier (26)
Driesumer Tolhek---- Sminia Klaas Klazes van beroep Tolgaarder te Driesum wonende hij is de hoogs biedende voor het VIERDE
perceel en wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek met als borg Sijtzama Baron van Douwe Jan Vincent en Keegstra
Fedde Pieters ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen
staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz.
van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24)
Driezen A. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen
Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen
verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Driezum Ringer P. 8 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Driezum van E. te Heerenveen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco) Grietman van
Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der uitvoer biljetten van
Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore
van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Driezumer Tolhek---- Kollum, onderwerp; het verpachten van de Vallaten en Tolhuizen met de Conditien van verpachting van de
Vallaten en Tolhekken/Huizen waarbij elk apart genoemd wordt (Jan Oom Vallaat, Kollumerverlaat, Driezumer Tolhek,
Woutenswouden Tolhek, Kollumer Tolhuis, Blauwverlaat en Schuilenburgerverlaat.) jaar 1822 (10)
Drifhout Braunius Dirk---- Jongh de G. T. Schout van de Gemeente Langerzwaag draagt voor in een door hem ondertekende brief aan
de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Dirk Drifhout Braunius, Lid van de Raad der Gemeente als waarnemer bij absentie
van de Schout enz. jaar 1814 (1)
Drijber J. A. (Jacobus Adriaan) ontslag verleend als Burgemeester van Aengwirden i.v.m. zijn benoeming te Sliedrecht jaar 1917 (2)
Drijber….? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hij stemt voor het amendement Onderwerp: Stukken betreffende de
invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen
jaar 1902 (32)
Drijfhout J. te Heerenveen met de Stoomboot “De Drie Gemeenten “ een verleende vergunning (Wit) tot het Varen in Friesland , met
het reglement enz. jaar 1891 (1)
Drijfhout J. W.te Nijehaske , wordt vermeld in de het Register der verleende vrijstellingen, ingevolge artikel 8 van het Reglement van
Politie op de Waterstaatwerken in onderhoud en beheer bij de Provinvincie betreffende Stoomboten en Sleepboten van te grote
afmetingen enz. enz. jaar 1889 (8)
Drijfhout Jan te Heerenveen staat vermeld met zijn Boot de “De Drie Gemeenten”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)
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Drijfhout Wouter Nijehaske Schip de Eendracht IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Drijfhout A. Dr. te Middelburg Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde
Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Drijfhout A. Dr. 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)
Drijfhout A. Dr. 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)
Drijfhout A. 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. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale
gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Drijfhout G. J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding
van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Drijfhout Gerben Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of
kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Drijfhout Halbe H. 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)
Drijfhout Halbe Hanzes---- Aarnts Sitzes Aarnt, Handgeschreven brief met handtekening van, Takle Jans Poppes , Brand Hendriks van
der Goot en Aldert Lucas Jonker, verder vermeld Drijfhout Halbe Hanzes, Jong de Otte Jans, Lam Holle Jans, Hoek op den Siemen
Tjeerds, Bergstra Jan Jacobs, Sietsma Jan Gellofs, Wierstra Uilke Luijens, Stoffelsma Jan Stoffels, Steginga Kornelis Wiebes, Reneman
F. ondertekend ook, met als onderwerp; De Hervormde Gemeente van Balk en Harich en dat er geen maatregelen zijn genomen om het
agterstallige Tractement hunner leeraar aan te zuiveren enz. Jaar 1814 (5)
Drijfhout Halbe Hanzes en Jong de Otte Jans geven met verschuldige eerbied te kennen in een door hun ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland dat beide wonende te Balk en in de hoedanigheid van Diakenen der Hervormde kerk aldaar enz. tot
beramen van een plan samen met de andere leden en de Schout van een plan tot betaling aan den Leeraar der Hervormde kerk van het
agterstallig en landsweze onbetaald tractement 1811-1812 en 1813 hen toestemming te geven tot verkoopen van eenige huizingen met
de letter B no. 98 thans bewoond door Ottema Rimmer Reins hebbende ten Noord Oosten Veldkamp Jan en ten Zuid Westen de
Roomsch Katholieke gemeente verder ene woning no. 10A bewoond door de weduwe Gerrits Jans en ten Noord Oosten Goot van der
Nanne Martens en ten Zuid Westen de Gemeente Balk en de woning no. 164 door Kunst Johannis in gebruik hebbende en ten Zuid
Oosten de gemeente Balk ten Noord Westen de weduwe Vries de Haaije Jacobs enz. jaar 1814 (5)
Drijfhout Halbe Hanzes 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)
Drijfhout Halbe Hanzes Wagenmaker 32 jaar---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun
pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer
Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en
Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend
door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring
van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn
vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de
Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate,
IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D.,
Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters
Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J.,
Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J. jaar 1816 (28)
Drijfhout Halbe Hanzes, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk
betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester
gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)
Drijfhout Halbe Hanzes, 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)
Drijfhout Hendrik Willems staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde
dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni
1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Drijfhout Hendrik Willems wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie
Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier
(22)
Drijfhout Hendrik Willems, Oldschipper te Noordwolde en Drijfhout Jochem Reinderts arbeider te Noordwolde, Drijfhout Willem
Reinderts sinds de jaren 1795 afwezig en hun vader Drijfhout Reinder Willem en zijn echtgenote Sakes Hanna betreft het testament en
nalatenschap van Drijfhout Reinder Willem overleden 1801per testament op 29-07-1800 enz. enz. jaar 1824 (9)
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Drijfhout J. ---- Zee van der J. , Jong de S. en Drijfhout J. allen te Heerenveen-Nijehaske maken bekend op een aanplakbiljet door
hen getekend dat per 24 Maart een Nieuwe Dienst voor Pasagiers, Goederen en Vee hebben geopend met de Stoomboot De Drie
Gemeenten tusschen Heerenveen, Sneek & Leeuwarden met de vertrek en aankomsttijden en de Tarieven en de aanlegplaats is te
Heerenveen bij Prinsen L. te Sneek a/d Nieuwe Kade, Kantoor bij Vogelzang H. aan het Klein Zand en te Leeuwarden aan de
Willemskade Kantoor Blauw H. . (ook aanwezig een krantenstuk) enz. jaar 1884 (9)
Drijfhout J. Heerenveen Schip de De Drie Gemeenten jaar 1891 (5) (Dossier14)
Drijfhout J. Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en
tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier (6)
Drijfhout J. Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en
tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Drijfhout J. Leeuwarden Wijziging dienstregeling schip Drie Gemeenten, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst
en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (5)
Drijfhout J. Nijehaske Schip de de Drie Gemeenten, een Vergunning jaar 1891
Drijfhout J. W. Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Drijfhout J. W. Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Drijfhout J.---- Zee van der J. J., Drijfhout J. en Jong de S. ondernemers van de Stoomboot de Drie Gemeenten te Heerenveen een
aanplakbiljet met de aankondiging van wijziging dienstregeling tussen Heerenveen, Sneek en Leeuwarden getekend door de
ondernemers, met vermelding tussenstops, verterktijden en de tarieven enz. enz. jaar 1885 (5)
Drijfhout Jacob Wouters Deurwaarder arr. Rechtbank Leeuwarden wonende te Sneek met 2 lijsten van gedane verrichtingen
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 1901 (17)
Drijfhout Jan Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888
Drijfhout Jan Wouters Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Drijfhout Jan Wouters Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887
Drijfhout Jan Wouters Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Drijfhout Jan Wouters Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1886
Drijfhout Jan Wouters Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888
Drijfhout Jan Wouters Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889
Drijfhout Jan Wouters Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890
Drijfhout Jan Wouters Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891
Drijfhout Jelle Uilkes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Wolvega 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)
Drijfhout Jochem Reinderts----Drijfhout Hendrik Willems, Oldschipper te Noordwolde en Drijfhout Jochem Reinderts arbeider te
Noordwolde, Drijfhout Willem Reinderts sinds de jaren 1795 afwezig en hun vader Drijfhout Reinder Willem en zijn echtgenote
Sakes Hanna betreft het testament en nalatenschap van Drijfhout Reinder Willem overleden 1801per testament op 29-07-1800 enz. enz.
jaar 1824 (9)
Drijfhout Joghem Reinders 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)
Drijfhout Joghem Reinders 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)
Drijfhout P. J. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de
Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn
eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)
Drijfhout Pieter 26-07-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8
kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending
der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van
Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Drijfhout Pieter gerbens, 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)
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Drijfhout Pieter wordt vermeld in een document staat van bestedelingen geboren in 1821 in de Provincie Vriesland en op 1e januari
1840 aanwezig geweest in de gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid in Drente die voor de Nationale Militie elders moeten
worden ingeschreven met geboortedatum en vanwaar aangekomen in Veenhuizen enz. jaar 1840 (4)
Drijfhout Reinder Willem---- Drijfhout Jochem Reinderts---- Drijfhout Hendrik Willems, Oldschipper te Noordwolde en Drijfhout
Jochem Reinderts arbeider te Noordwolde, Drijfhout Willem Reinderts sinds de jaren 1795 afwezig en hun vader Drijfhout Reinder
Willem en zijn echtgenote Sakes Hanna betreft het testament en nalatenschap van Drijfhout Reinder Willem overleden 1801per
testament op 29-07-1800 enz. enz. jaar 1824 (9)
Drijfhout Sjouke Gerbens Onderwerp; of hij ten laste komt van de Doopsgezinden Heerenveen of de armenkas aldaar hij zit in de
kolonie Veenhuizen en heeft daar geloofsbelijdenis bij de Protestantse gemeente afgelegd, dus de Doopsgezinden weigeren enz. enz.
jaar 1841 (9)
Drijfhout Uilke Jelles---- Doedel Geert Pieters van beroep Arbeider te Spanga als gedaagde een document Rolle Correctioneel
Inventaris van Stukken van proces verbaal van bekeuring verder genoemd Jongstra Frans Annes Procureur wonende te Heerenveen en
ten Huize van Lende van der Albert Ontvanger der Belastingen te Spanga heeft Drijfhout Uilke Jelles Deurwaarder bij de Regtbank te
Heerenveen (hij ondertekend dit stuk) een bevel gedaan in naam des Koninges enz. verder genoemd de Deurwaarder der Directe
belastingen Veen van der Jozef Alberts en Greveling Roelof Jans van beroep Politiebeambte beide te Wolvega wonende beide
ondertekenen dit stuk dit is een volledig dossier jaar 1840 (39)
Drijfhout W. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Eendracht 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)
Drijfhout W. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden
buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den
dienst 1830-1840 in de Gemeente Gorredijk in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen
(69)
Drijfhout W. Heerenveen Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Drijfhout W. Heerenveen Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Drijfhout W. Heerenveen Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Drijfhout W. Heerenveen Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Drijfhout W. Heerenveen Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Drijfhout W. Heerenveen Schip deEendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Drijfhout W. Nijehaske Schip de Eendracht IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Drijfhout W. te Heerenveen Eendracht IV , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele
schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen
enz. enz. jaar 1900 (11)
Drijfhout Wijbigjen 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)
Drijfhout Wijbigjen 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)
Drijfhout Willem 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)
Drijfhout Wouter Heerenveen Schip de Eendracht IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Drijfhout Wouter J. Nijehaske Schip de Eendracht IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Drijfhout Wouter J. Nijehaske Schip de Eendracht IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Drijfhout Wouter J. Nijehaske Schip de Eendracht IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Drijfhout Wouter J. Nijehaske Schip de Eendracht IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Drijfhout Wouter J. Nijehaske Schip de Eendracht IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Drijfhout Wouter J. Nijehaske Schip de Eendracht IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Drijfhout Wouter Nijehaske Stoomboot Ondernemer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Drijfhout Wouter Nijehaske Schip de Eendracht IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
DrijfhoutSjouke Gerbens , 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)
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DrijfhoutWouter Heerenveen Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Drijsaard J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers
in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de
belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Kantoor Dockum in de Gemeente Dockum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Drijst Albert Jelke Lemmer Zeilmaker op de Maria Frederika jaar 1838

Drijst Albert Jelkes * 27-07-1816 Stuurman op de Vrede jaar 1837
Drijst Alert Jelkes Lemsterland Buitenlandsch Zeevarende jaar 1837
Drijst Jelke gehuwd Met Tjalkje Alberts Oosterhout Schipper te Lemmer wonende jaar 1837
Drijst Jelke Lemmer Schipper jaar 1838

Drijsten Eile Roelofs 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)
Drijsten Eile Roelofs 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)
Drijsten Eile Roelofs, een lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks
tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824
Drijsten Lubbe naar Amerika, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)
Drijsten Lubbe naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Drijsten Lubbe 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 1881 (2)
Drijsten Lubbe 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 1881 (2)
Drijsten Lubbe 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 1881 (2)
Drijsten Lubbe 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 1882 (2)
Drijsten Lubbe naar New York, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van
de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Drijsten Lubbe, 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)
Drijsten Lubbe, 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)
Drijver den Johannis 31 is zijn volgnummer en Zegwaard 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)
Drijver Rinske Y. Boerenarbeider 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)
Drijver Ysk H. 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)
Drijves L. Betaalstaten Klaringsvaartuig Vriesland jaar 1840
Drijves L. wegens 31 dagen kostgeld over de enz. Hij wordt vermeld op het document Rekening en Verantwoording welke zijnde
doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. jaar 1825 (6)
Drijves L.Chalouproeijer hij staat op een document met 5 kolommen informatie dat hij bekend ontvangen te hebben (en zet zijn
handtekening daarvoor) van de Commisen Visiteurs aan boord van ’s Rijks Uitlegger Boreas bij de Engelsmansplaats de somma van
enz. jaar 1825 (2)
Drijves Lammert wordt vermeld in een document; eene opgaaf van het personeel der ambtenaren gestationeerd op s’Rijks uitlegger in
het Vriesche Gat, bezuiden de Engelsmansplaat met bijvoeging hunner functie en tractementen jaar 1825 (2)

7970
6683
6396
8214

8093
6034
6035
6011
6012
5999
6424

119, 30/7
09-01-1837
26

Drijves Op den Abt Equipage op de Vriesland jaar 1837

550
29-05-1815
1027/16
bl. 2 nr. 361
07-10-1839
565/6
11-06-1838
373
21-05-1818
406
01-06-1818
313
31-05-1816
326
10-06-1816
474-b blz. 5
19-05-1815
584
02-12-1817

Drilsma Aron Adam Koopman te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij reeds gepasseerde jaren
tot de dienst der Schutterij is gerequireerd doch nog nimmer eenige dienst bij den zelve heeft kunnen verrigten enz. jaar 1815 (1)
Drilsma H. A. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe Belastingen
der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)
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Drilsma Adam Arons te Leeuwarden, met een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp: Loterijen jaar 1819 (2)

Drinkuitsma Tieke Gerrits Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Militair? Overleden te Palembang 1836, (3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Drint Gerke Jacobs (gewezen Landscherger) hij heeft een verzoek gedaan om met een pensioen te worden begunstigd jaar 1818 (2)
Drint Gerke Jacobs, gewezen Landscherger, of tewel opzigter van het Gemaal hij heeft pensioen van fl. 50 per jaar enz. enz. jaar
1818 (2)
Drint Gerke Jacobs gewezen opzichter van het Gemaal wonende te Joure, hij is kort na de omwenteling in 1795, na 18 jaar uit zijn
functie gezet omdat hij het huis van Oranje aanhing en verzoekt hierbij enz. enz. jaar 1816 (5)
Drint Gerke Jacobs gewezen opzichter wonende te Joure, hij is kort na de omwenteling in 1795, na 18 jaar uit zijn functie gezet omdat
hij het huis van Oranje aanhing en verzoekt hierbij enz. enz. jaar 1816 (5)
Drint Gerke Jacobs is sedert 1778 tot 1796 Lands Cherger of Opzigter geweest, onderwerp betreft zijn post tijdens de omwenteling van
1795 enz. enz. jaar 1815 (2)
Drint H. 3 is zijn volgnummer en de Gemeente Aengwirden 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)
Droge J. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland 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)
Droge J. ---- Vlink IJ. Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
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)
Droge Jacob en Noyon J. & comp. Fabrikanten te Sneek, Onderwerp; Vrijdom van Accijns op Zeep, jaar 1841 (3)
Droge Jakob staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen
Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen
verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Droge Jan 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)
Droge Pieter Jacobs wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Droge Pieter staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen
Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen
verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Drogeham---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de Gemeente en
dorpen enz. enz. jaar 1823 (2)
Drogeham---- Docters van Leeuwen A. H. Landmeter van beroep hij is voorgedragen als landmeter voor district Drogeham voormalig
Augustinusga enz. jaar 1823 (3)
Drogeham---- Holster J., Landmeter der 1e Klasse dat hij samen met Docters van Leeuwen A. H. ook Landmeter der 1e Klasse zo ver
met hun werk gevorderd zijn in Burum en Kollum dat zij nu maar naar Augustinusga moeten gaan ook genoemd Drogeham en
Surhuizum jaar 1823 (2)
Drogeham staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks) van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook Het Bildt
wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar 1823 (8)
Drogeham----- Veen van der Jan Jetzes----- Vos de Wobbe, Rijksveldwachter, onderwerp zijn evt. eervol onslag, hij krijgt geen
pensioen omdat hij enz. ook krijgt hij een strenge berisping en een maand wordt geschorst wegens plichtsverzaking enz. in het dossier
komen voor; Veen van der Jan Jetzes, Wal van der Simon, Woude van der Sjoerd deze drie verklaren dat op de avond van 11 september
met de veldwachter Vos aanwezig te zijn geweest ten sterfhuize van , Wal van der, en dat er een opstootje heeft plaatsgehad, enz. enz.
tevens Nicolai Gooitsen hij woont 100 meter van de ned. Herv. Kerk maar hij heeft niets gehoord, en Meindersma hoofd der openbare
school te Drogeham wonende aan de zijde van de pastorie maar hij heeft niets gehoord, de navolgende personen ondertekenen deze brief
met de mededeling dat alle genoemde personen enz. Hoek A. Fabriekschef, Vries de J. Y. Brievengaarder, Postumus M. , Raadslid,
Vries de G. Kerkvoogd, Wielenga L. Kerkvoogd, Hansma A. Kerkvoogd, Veenstra J. G. Raadslid. Bosma Herbergier, Nicolai Metske,
jaar 1915 (dossier 17)
Drogeham----- Waterschap Klein Stroobos betreft de verkoop van grond, het dempen van een sloot enz. enz. enz. tevens een grote
tekening van Stroobos en Gerkesklooster van het waterschap jaar 1915 ( 43)
Drogeham, ---- 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
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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)
Drogeham, De kerkeraad Uitterdijk T. H., Kamminga R. J., Wensink C. en Wijma G. J., aangaande afstand der afgescheidene kerken
van de Hervormden enz. enz. jaar 1841 (5)
Drogisten, Instructie voor de Medicine Doctors in het Koninkrijk der Nederlanden i.v.m. de wet van 12 Maart 1818 A. (10) idem voor
Heelmeesters B. (11) idem voor Heelmeesters ten Platten lande C. (15) idem voor de Vroedmeesters D. (10) idem voor de Apothekers
E. (11) idem voor de Vroedvrouwen F. (9) idem voor de Drogisten G. (8) jaar 1818
Droitsma Auke te Dronrijp hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het
Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Drok H. B. Kapitein op de Concordia jaar 1837
Drok Koop, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en Aanwassen
enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel jaar 1819 (4)
Drok Roelof de weduwe van (is nu getrouwd met Koop) , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld
wordt Onderwerp: Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel
jaar 1819 (4)
Drom..? Gerrits Hendriks, 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)
Drongelen van W. te Nunen Predikant Classis van Eindhoven wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van
dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Drongelen van W. te Nunen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een document
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz.
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie
van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Drongelen van W. te Nunen 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)
Drongelen, 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)
Dronrijp ---- Lijst der Vragtlonen voor het vervoeren van Personen enGoederen van Dronrijp naar Leeuwarden, Franeker en Harlingen
door de Schippers van Dronrijp waarin de Tolgelden begrepen zijn. een groot Aanplakbiljet gedrukt bij Brouwer J. W. te Leeuwarden
jaar 1812 (4)
Dronrijp Abraham de Rood onecht kind van Dronrijp Grietje, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente
Leeuwarden in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. 1839 (8)
Dronrijp Abraham de Rood onecht kind, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Leeuwarden opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen
enz. jaar 1836 (5)
Dronrijp Abraham de Rood onecht kind, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die
naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.
jaar 1837 (10)
Dronrijp Abraham de Roos te Leeuwarden, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17
augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten
der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)
Dronrijp Andries geboren 27-10-1782 van de gemeente Leeuwarden is na als plaatsvervanger voor Veenkamp Bernard lid der
Landmilitie te Groningen 2e Bat. Inf. Eerstgenoemd is uit de Vesting Delfzijl gedeserteerd enz. verder een notitie met zijn Signalement
en van de naam is Teeke zoon van Fekke (Fekke is doorgestreept) Abels Dronrijp en Kerstjes Menke Jansje enz. jaar 1814 (2)
Dronrijp de Rood Abraham---- Rood de Dronrijp Abraham onegt kind van Dronrijp Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat der
kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8)
Dronrijp Fekke (Fekke is doorgestreept) Abels Dronrijp---- Dronrijp Andries geboren 27-10-1782 van de gemeente Leeuwarden is na
als plaatsvervanger voor Veenkamp Bernard lid der Landmilitie te Groningen 2e Bat. Inf. Eerstgenoemd is uit de Vesting Delfzijl
gedeserteerd enz. verder een notitie met zijn Signalement en van de naam is Teeke zoon van Fekke (Fekke is doorgestreept) Abels
Dronrijp en Kerstjes Menke Jansje enz. jaar 1814 (2
Dronrijp gereformeerde kerk Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen benodigd voor de aanleg van den Grote weg van
Leeuwarden naar Harlingen, jaar 1841 (5)
Dronrijp Grietje 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 188
Dronrijp Grietje---- Tophuizen J. C. heeft tot zijn opzending te Leeuwarden gewoond in de Bakkerhoek bij het oude hoofd ten huize
van Dronrijp Grietje enz. staat vermeld op een Nota aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van Onderstand van
eenige in de maand September 1839 nieuw opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1839 (6)
Dronrijp Grietje Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in
’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Dronrijp Grietje, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van opzending naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)
Dronrijp Grietje, wordt vermeld Nominatieve staat der kinderen in de Stad Leeuwarden opgegeven om naar de Etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Dronrijp Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen
der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Dronrijp Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen
der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
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Dronrijp Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Leeuwarden naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (12)
Dronrijp Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de
Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8)
Dronrijp Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Leeuwarden opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar
1836 (5)
Dronrijp het Kerkbestuur aldaar, 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)
Dronrijp Jan 94 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Dronrijp Margrietje 07-02=1791 geboren of gedoopt wordt vermeld in een document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
Gouverneur van Vriesland genaamd Staat van Bedelaars die in de maand december 1840 in de Ommerschans zijn opgenomen en welke
ten laste van uw Gemeente en Uwer Provincie gebracht zijn en verzoek U om de desbetreffende besturen ten spoedigste enz. met 8
kolommen informatie enz. jaar 1841 (6)
Dronrijp Margrietje Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de
Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Dronrijp Margrietje, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een
door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van
verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden
bedelaars enz. jaar 1841 (7)
Dronrijp Minke onecht kind van Dronrijp Grietje, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden
in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1839 (8)
Dronrijp Minke onecht kind van Dronrijp Grietje, wordt vermeld Nominatieve staat der kinderen in de Stad Leeuwarden opgegeven om
naar de Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen
enz. 1842 (9)
Dronrijp Minke onecht kind van Dronrijp Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente
Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Dronrijp Minke te Leeuwarden, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus
1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der
Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)
Dronrijp Pieter, 276 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)
Dronrijp ----Rood de Dronrijp Abraham onecht kind van Dronrijp Grietje, wordt vermeld Nominatieve staat der kinderen in de Stad
Leeuwarden opgegeven om naar de Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Dronrijp---- Rood de Dronrijp Abraham, onecht kind van Dronrijp Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te
Leeuwarden naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (12)
Dronrijp Ulbe, 275 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)
Dronrijp, Gasthuis Vredenhof , Beijma J. M. een handgeschreven brief met zijn handtekening, administrateur verzoekt vergunning voor
een uitweg te maken naar de straatweg kadastraal bekend onder enz. enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie jaar, met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (11)
Dronrijp,---- Giezen van A. , Landmeter der 1e klasse Onderwerp: Opmetingen voor het kadaster enz. enz. met de staat van opmeting
erbij Dronrijp, Menaldum, Marssum, Hennaarderadeel, St. Jacoba parochie en Lieve Vrouwenparochie, jaar 1821 (2)
Drontman Herman Johannes Gerard, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Drontman Jan Hendrik van beroep Winkelier en Koopman te Leeuwarden staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van
het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent
compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (33)
Drontman 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)
Drontmann Herman August, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Droog Albertus 70 is zijn volgnummer en Watering 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)
Droog Elbert * 1809 Beemster 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
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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)
Droog Willemijntje weduwe van Verzijlberg Willem , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft
aan de voornoemde reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie
Noord Holland en Utrecht jaar 1819 (4)
Drooge van H. een handgeschreven brief met Handtekening. Onderwerp de wapens van wijlen zijn vader, jaar 1824 (1)
Droogerijen,---- Prijscourant 1e kwartaal 1825 betreffende Specerijen en Kruiden, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch Baarden en
Droogerijen opgemaakt door Waaijenburg van H., Ysendyk van E. G., Staedel P. J. , Vries de G., Calkoen P. , Romijn P., Scholten
J. R. , Spreekens van B. allen te Amsterdam wonende jaar 1825 (3)
Droogleggen van enige meren en kanalisatie en andere werken in Friesland enz. en met een mooie plattegrond van de waterwegen in
Zuid West Friesland enz. (21)
Drooglever J. Gz. Te Gouda, Oud Ouderling wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot
classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Droogsma Anna 17-03-1838 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)
Droogsma Anna Droogsma kind van Sijbolt Joukes † en Lichthart Antje Tjallings†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)
Droogsma Anna Sijbolts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)
Droogsma Anne Sybolts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de etablissementen
der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar
1836 (5)
Droogsma Jouke kind van Sijbolt Joukes † en Lichthart Antje Tjallings†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz.jaar 1835 (6)
Droogsma Jouke Sijbolts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)
Droogsma Jouke Sybolts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de etablissementen
der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar
1836 (5)
Droogsma Siemen Lieuwes te Wijmbritseradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats,
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en
Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Droogsma Sijbolt Joukes †, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)
Droogsma Sijbolt Joukes†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)
Droogsma Sijbolt Joukes†, wordt vermeld Nominatieve staat no.32/70 der kinderen in de Gemeente IJlst in de termen van opzending
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1839 (8)
Droogsma Subolt Jouke, wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende ( 1e
Luitenant Beyer Tengbergen G. A.) hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5)
Droogsma Sybolt Joukes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 70/167 der kinderen in de Gemeente IJlst opgegeven om naar de
Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842
(8)
Droogsma Sybolt Joukes†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de etablissementen
der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar
1836 (5)
Droogsma Tjalling kind van Sijbolt Joukes † en Lichthart Antje Tjallings†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz.jaar 1835 (6)
Droogsma Tjalling Sijbolts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)
Droogsma Tjalling Sijbolts, wordt vermeld Nominatieve staat no.32/70 der kinderen in de Gemeente IJlst in de termen van opzending
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1839 (8)
Droogsma Tjalling Sybolt, wordt vermeld Nominatieve staat no. 70/167 der kinderen in de Gemeente IJlst opgegeven om naar de
Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842
(8)
Droogsma Tjalling Sybolts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1836 (5)
Droogsma Tjalling te IJlst, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827
doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der
Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)
Dros C. Azn. 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
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ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende
ingewilligde en afgewezen verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een
vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook
genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz. jaren
1885-1910 (40)
Dros Jan 39 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall Kommanderende het 1e Bataillon
Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen informatie van
alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn enz. jaar 1841 (6)
Dros Jan Geert * Seruursterveen (Surhuisterveen) staat vermeld in een brief ondertekend door de Opstall van Luitenant Kolonel en
Chef van het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke
ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale
Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Dros Jan Geerts 17 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)
Dros Jan Geerts Surhuisterveen Schipper Gestrand bij Enkhuizen op 02-03-1820 en het schip verbrijzeld
Dros Johannes te Leeuwarden 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten & extracten uit de
Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Dros Pieter Dirks---- Gevangenissen, Onderwerp: de gehouden aanbesteding van Turf in de gevangenissen te Leeuwarden met als
verzoek om van deze goedkeuring de aannemer Dros Pieter Dirks (borg Woude v.d. Sjoerd J.) en Woude van der Jan Sjoerd (borg
Woude v.d. Sjoerd J.) te doen onderigten ten einde zich dien overeenkomtig te gedragen enz. enz. ook genoemd de President van het
Collegie der Regenten Romkes Johannes en de vice president van het Collegie der Regenten Feddes C. C. , Koumans Smeding en
Beekkerk H. leden en van het Collegie der Regenten jaar 1822 (4)
Dros Sijke Pieters, 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 1828 (5)
Drost ….? en Nuwer ….? Voormalige Commisen zij staan op de nominatie voor de functie Commis van de 3e klasse, en zij solliciteren
daaglijksch enz. jaar 1815 (1)
Drost Antje, ------- 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)
Drost Auke, 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)
Drost B. wonende in wijk G. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting
enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel
volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Drost Bernardus te Harlingen, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Drost Bernardus, 197 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)
Drost Dirk, 311 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)
Drost Geert J. Aan boord Schipper jaar 1838
Drost Geert te Leeuwarden staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot
verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)
(dossier13)
Drost Gerrit Douwes te Bolswardzijn erfgenaam heeft de Justitie kosten bij vonnis voldaan en verzoekt nu enz. jaar 1840 (2)
Drost Gerrit Lodewijk Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Drost Gerrit, 399 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)
Drost Gijsbert, 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)
Drost Gurb Bataillon staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot Bataillon
uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)
Drost Harmen Harlingen Politieagent Met Signalement jaar 1916
Drost Harmen naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Drost Hendrik Melle---- Meulen van der Hinke Sjoerds weduwe Andries Folkert te Sneek geeft te kennen dat haar oudste zoon nummer
54 in Bolsward heeft getrokken voor de Militie en dat hij is itgetrokken en zij verzoekt dan ook enz. enz. tevens een verklaring is de
oudste zoon ene weduwe van een sedert 4 jaar verlatene vrouw en van ene gesepareerde vrouw enz. de verklaring is ondertekend door
Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum, Tigchelaar Jelmer Pieters, Britzel Frans Jurgens, Tigchelaar Jan Pieters, Ysbrands
Lucas alle Diacenen der Doopsgezinden en Tigchelaar Sjoerd Poppes, Drost Hendrik Melle, en Tjerks Haaye Jaar 1814 (3)
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Drost Hilbrand Agent 2e Klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en
ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Drost J. B. hij wordt aanbevolen voor de functie van Commies 3e klasse daar hij meermelen gesolliciteerd heeft en 16 jaren den Lande
gediend heeft, geen Pensioen geniet enz. jaar 1816 (1)
Drost J. J. 15 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)
328/27- 6
Drost J. nr. 108 in wijk C. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen
03-04-1841
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)
12-02-1825 7-A Drost J. van beroep Commies hij wordt vermeld op een document Staat van personen aan welke eene Gratificatie over den jare 1824 uit
het Pensioenfonds voor den Ambtenaren word verleend enz. jaar 1825 (6)
829/20, 264
Drost Jan Harmens hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het Depot der 18e
Blz. 6v
afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)
12-08-1839
386
Drost Jan Jacob---- Pool Pieter Klazes, Arents Sake, Drost Jan Jacob, Bijzit Hendrik Ferdinant, Jans Jan, Wiegers Klaas en Spaanstra
20-05-1814
Jan Iebeles allen te Dragten wonende er is besloten tot verkoop van hun in beslag genomen goederen enz. jaar 1814 (1)
495
Drost Jan Jacobs en Helden Jacobus Abrahams en Roorda Lammert Pieters betreft een aanvraag door de Ontvanger der Belastingen te
24-05-1815
Drachten om de gedwongen verkoop van hun goederen jaar 1815 (1)
69/20, 2
Drost Jan Jacobs te Rotserhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der
nummer 7
Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt
20-01-1840
overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen enz. jaar jaar 1840 (6)
255-BB
Drost Jan Johannes 220 Blija 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 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)
18
Drost Jan Johannes, Fuselier onderwerp: controle van aankomst jaar 1814 (1)
02-12-1814
55-A en 59
Drost Jan Laurens--- Sytzama van S. G. Luitenant Colonel van het 2e regiment Dragonders een door hem getekende brief aan de
12-02-1814
commissarissen voor de raad van de Landmilitie in Vriesland: geïnformeerd zijnde dat Buisma Jan Simon zich noemende Drost
Laurens of Bilker Jan ook wel Suiderveld Jan en Leeuw Otto Frans (Franses) op heden als remplacant zijn goedgekeurd enz. de eerst
genoemde voor Wiersma Durk Lieuwes en de andere voor Swart Andries Jan enz. maar dat Buisma Jan Simon zich noemende Drost
Jan Laurens of Bilker Jan en Leeuw Otto Frans bij mij hebben geëngageerd en alle slinkse streken gebruikt om zig daarvan te ontdoen
enz. en ik zal daartoe alle middelen in het werk stellen dat zij niet als remplacant maar als Dragonder bij mijn regiment voor zich zelve
zullen dienen jaar 1814 (2)
734
Drost Jan te Enschede, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in Hemelumer
27-04-1916
Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
60 en 74
Drost K. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met
07-03-1918
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)
753
Drost Kees Jan staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding
2e blz. van
van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
kolommen
11-09-1815
803-3
Drost Kees Jans Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen voor de jaarlijkse
17-09-1816
toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
753
Drost Kees Jans staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding
2e blz. van
van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
kolommen
11-09-1815
729/5, 290
Drost L. J. de weduwe te Haske is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladz. 38-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)
532
Drost Nelis, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de betrekking van Veldwachter te Tietjerksteradeel jaar
23-03-1916
1916 (2)
1487
Drost P. H. Beets Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1920 (5)
06-12-1920
328/27- 6
Drost P. nr. 119 in wijk A. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen
03-04-1841
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)
1340
Drost Pieter * 4 augustus 1889 Beets Veldwachter te Beets jaar 1918 (2)
04-09-1918
766-8
Drost R. Jan, komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de
05-08-1841
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)
184-11, 9
Drost Roelof Harmens 53 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e
19-02-1841
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)
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kolommen

Drost Stoffel, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (3)
Drost Thijs, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)
Druinhuizen Bernhard ook vermeld Dreunhuizen? Bernardus 39 Pietersburen als 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)
Druivestein 2e Luitenant bij de Ligte Dragonders No. 5 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)
Drukker D. te Wanswerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie
(122)
Drukker Derk D. hij ondertekend samen met de andere Trekschippers varende van Dockum op Strobos heen en weder vertonen met
verschuldigde eerbied aan de Gouverneur van Vriesland dat zij van 27 juli tot aan den 24e december 1811 op orde van de gemeente
besturen van Achtkarspelen en Grote Gast hebben vervoerd 1087 personen maar waarvan de gemeente maar de helft heeft voldaan enz.
enz. jaar 1814 (2)
Drukker Hendrik Dokkum Trekschipper jaar 1840
Drukker Hendrik te Dokkum Beurt en Veerdienst van Dokkum naar Harlingen, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van
Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (8).
Drukker Hendrik Trekschipper te Dockum het betreft een goedkeuring van prijsverhoging van f. 200.00 enz. jaar 1840 (2)
Drulen van Jurjen, 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)
Drupe Ferdinandus * Thouvout, 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)
Drussen J. C. ---- Limburg Stirum van A. D. . Ontvanger der Registratie te Leeuwarden verder genoemd Sloterdijk van Bukkerk ….? ,
Drussen J. C. en Carbauns ….? een document met regels en artikelen enz. jaar 1825 (7)
Druten v. J. R. te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en
diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Druten v. J. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der overgifte
en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e kwartaal 1814 enz. met 5
kolommen info. jaar 1815 (2)
Druten van ….? Hij neemt waar voor veertien dagen de post van Ontvanger der Belastingen te Heeg enz. jaar 1815 (1)
Druten van J. C. te Sneek Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere Burgerscholen in Friesland met
enige wijzigingen jaar 1879 (4)
Druten van ….? † er wordt geschreven dat het gevaarlijk en zeer onvoorzigtig zou zijn om zijn zoon te post van zijn vader opo te dragen
enz. jaar 1823 (2)
Druten van F.---- Noyon Petrus benoemd als ontvanger der belastingen te Sneek in plaats van wijlen van Druten van F. jaar enz. 1823
(3)
Druten van J. dat niet hij, maar de Heer Beek H. als Gemeente Ontvanger van Sneek fungeerde in 1811 enz. enz. een ambtelijk
document, jaar 1816 (3)
Druten van J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging over het
2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar
1814 (2)
Druten van J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging 3e
Kwartaal 1814 enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar
1815 (2)
Druten van J. Percepteur te Sneek, Woudsend en IJlst---- Sminia van H. wegens zijn besluit als Raad van Prefecture enz. twee Tableaux
betrekkelijk de processen verbaal bereffende de Roles der patenten wegens het laatste Tremester van 1813 enz. jaar 1814 (3)
Druten van J. te Joure wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het bedrag der
Belooning van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-1840 wegens
Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der Perceelen in het
Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Druten Van J. te Sneek Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren en
venstergeld jaar 1815 (2)
Druten van J. te Sneek staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de Ontvangers de
Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Druten van Jan vermelding van een afschrift van een vonnis jaar 1824 (2)
Druten van Jan 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)
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Druten van Johan , Onderwerp: Daar de heer van Druten gemeenteontvanger van Sneek overleden is hebben de Burgemeesteren van de
Stad Sneek zig verpligt gevonden om de stedelijke kas te controleren , en zij tot hunne verwondering hebben geconstateerd dat er een
groot verschil in de kas was van de ontvanger en hij dus zeer ontrouw was enz. enz. en zijn weduwe Sloterdijk Johanna heeft de
registers vanaf 1819 beschikbaar gesteld enz. enz. jaar 1823 (5)
Druten van Johan , Onderwerp: Daar de heer van Druten gemeenteontvanger van Sneek overleden is hebben de Burgemeesteren van de
Stad Sneek zig verpligt gevonden om de stedelijke kas te controleren , en zij tot hunne verwondering hebben geconstateerd dat er een
groot verschil in de kas was van de ontvanger en hij dus zeer ontrouw was enz. enz. en zijn weduwe Sloterdijk Johanna heeft de
registers vanaf 1819 beschikbaar gesteld enz. enz. jaar 1823 (5)
Druten van Johan Gemeente Ontvanger van Sneek 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)
Druten van Johan hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in het
Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum van de afkondiging enz.jaar 1814 (6)
Druten van Johan hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in het
Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum van de afkondiging enz.jaar 1814 (6)
Druten van Johan hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van
Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Druten van Johan---- Nellius Frederik Christiaan is benoemd tot Ontvanger te Sneek in plaats van de heer Druten van Johan die is
overleden wordt vermeld in een brief van de Gouverneur van Vriesland aan de Administrateur voor het Binnenlandsch Bestuur
betreffende dat er gedurende het laatste vierendeels van het jaar 1823 verandering zijn gedaan enz. jaar 1824 (2)
Druten van Johan Ontvanger der Belastingen en Rector van de Latijnsche school te Sneek onderwerp, hij mag deze posten blijven
bekleden enz. enz. jaar 1815 (3)
Druten van Johan ontvanger der dir. belastingen te Sneek die in den avond van 9 juni 1823 is overleden er wordt voorgesteld om de
zoon Druten van W. deze functie te laten waarnemen jaar 1823 (1)
Druten van Johan rector der Latijnsche school te Sneek onderwerp; zijn tractement van fl. 600,- jaar 1815 (1)
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Druten van Johan---- Sloterdijk Johanna weduwe Druten van Johan in leven ontvanger der belastingen te Sneek en zij wil de kas van de
gemeente Sneek enz. enz. maar zij kan geen certificaat van goed gedrag overleggen enz. enz. tevens een overzicht wat hij verdiend heeft
in de jaren 1820 tot overlijden jaar 1825 (5)
Druten van Johan, Rector Latijnsche school te Sneek een opgave van de kwaliteiten van de onderwijzers aan den Latijnsche Scholen
van Sneek ondertekend door de Burgemeester Olivier W. (Willem) der stad jaar 1816 (2)
Druten van Johan, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd Tableau van de
Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het personeel en mobiliar die der
deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3)
Druten van Johannes, Hij staat op de Nominative Lijst van de Rectoren, Conrectoren en verdere onderwijzers bij de Latijnsche Schoolen
in Vriesland, met de functie de verblijfplaats en zijn Jaarlijkse Tractement. jaar 1815 (4)
Druten van W. ---- Druten van Johan ontvanger der dir. belastingen te Sneek die in den avond van 9 juni 1823 is overleden er wordt
voorgesteld om de zoon Druten van W. deze functie te laten waarnemen jaar 1823 (1)
Druten van W. te Sneek wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het bedrag der
Belooning van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-1840 wegens
Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der Perceelen in het
Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Druten van Wilhelmus---- Frijda (Freijda) Joseph Aron, Koopman te Sneek wonende, verzoekt Autorisatie als Splitter van loten enz.
enz. van de Koninklijke Nederlandsche Loterijen enz. ook aanwezig een een getuigenverklaring van goed gedrag door Druten van
Wilhelmus geemplojeerde ter Secretarie en Gaastra Sytse Stadsbode ondertekend enz. jaar 1825 (4)
Druten van Willem staat in een document Controle Lemmer met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar 1841 (3)
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Druten van Willem staat in een document Controle Sneek met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar 1841 (3)
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Druwes J. te Ezumazijl 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)
Dryfhout A. (Dr.) 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)
Ds. Wierdsma Theodorus Fluerda----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)
Du Chateau Nicolas, 682 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
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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)
Du Hony C. L. te Hollum Ferwerderadeel en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten
ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Du Pied Jacobus (wijlen) Scheepsmeter 21-01-1841
Du Pied Jacobus (wijlen) Scheepsmeter 22-01-1841
Du Pied Jacobus Scheepsmeter 15-01-1841
Du Pied Arnoldus Wassenberg Heerenveen Scheepsmeter 21-01-1841
Du Pied J. Leeuwarden Scheepsmeter 27-02-1841 (15)
Du Pied J. Leeuwarden Scheepsmeter 01-02-1841
Du Pied J.---- Werf van der Gerrit Frederik Arbeider te Leeuwarden Onderwerp: zijn reuest dat hij verzoekt een maandelijkse inhouding
op het tractement van de commies en scheepsmeter Du Pied J. Ter bekoming van zijn practensie van f. 110.= de schuld die hij in
gebreke blijft te voldoen enz. Jaar 1825 (4)
Du Pied Jacobus---- Schoonwagen P.† Commies Derde klasse bij den binnendienst geposteerd te Leeuwarden hij is overleden en de
daardoor ontstane vacature worden de navolgende personen voorgedragen op een document met 8 kolommen informatie zoals leeftijd,
gehuwd woonplaats, en nadere inlichtingen enz. voor deze functie en wel Bouwmeester Hendrik, Oosterbaan Willem Jans, Pied Du
Jacobus enz. jaar 1821 (4)
Du Pon Pieter 260 Zwolle nummer 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)
Duars J. te Utrecht, ouderling hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van
Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale
bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Duastius J. W. ---- 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)
Duba Rinse Sybrands hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 60 wegens gedane diensten als schipper ten dienste van de
Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Dubbel Bastiaan wordt voorgedragen voor de functie van Ontvanger te Scharnegoutum i.p.v. Smidts Hans Jans die eervol ontslag heeft
gekregen enz. jaar 1823 (2)
Dubbelt Toon komende van Pruissen: Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij te Marssum onderhoud hebben
genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4)
Dubbinga L. G. Paessens Kapitein op de Vier Gezusters jaar 1837
Dubbling Sanne Simkes van beroep Chirurgijn hij wordt vermeld in een document dat het gebleken is dat hij vorig jaar zijne winkel
vernietigd had en verklaard heeft geen Apotheek meer te willen houden omdat enz. jaar 1814 (2)
Dubblinga Ambrosius Schiermonnikoog Schipper Schiermonnikoog op Oostmahorn, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Dubblinga A. Schiermonnikoo Potschipper, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Dubblinga Ambrosius en Visser Auke beide Schippers wonende te Schiermonnikoog melden in een advertentie en brief dat een
geregelde dienst tussen Schiermonnikoog en Oostmahorn ingaande 30 Juni 1904 met vermelding in de advertentie de Dienstregeling
en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1904 (4)
Dubblinga Daniel , hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Harlingen
die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Dubblinga Daniel---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dubblinga Daniel opgeschrevene der Nat. Mil. van den dienst is vrijgesteld uit hoofde
van de Buitenlandsche Zeevaart en door het overlijden van zijn vader voor zijn moeder als onmisbaar is.volgens de verklaring van
Feersma Jan onder ede afgelegd en door hem ondertekend (=aanwezig) verder ondertekend door Olinjus J. H. President Burgemeester
van de Stad Harlingen enz. jaar 1817 (7)
Dubblinga Daniel---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de verklaringen zijn afgegeven door Feersma J. voor Dubblinga Daniel en dat deze als
onmisbaar voor zijn moeder enz. jaar 1817 (2)
Dubblinga J. L. , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)
en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Dubblinga Jacob Ambrosius te Schiermonnikoog 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
Dubblinga Jacob L. te Schiermonnikoog , Beurt en Veerdienst van Schiermonnikoog op Oostmahorn, 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)
Dubblinga Jan L. te Schiermonnikoog , Beurt en Veerdienst van Schiermonnikoog op Oostmahorn, 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)
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Dubblinga Jan Livius 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 1879 (2)
Dubblinga Jan Livius 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 1879 (2)
Dubblinga Jan Livius naar Nieuwe Diep, 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 L nd en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Dubblinga Jan Livius, Zeemilitie 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 1878 (2)
Dubblinga Jan, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)
en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)
Dubblinga Lieuwius wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven
zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
Dubel C. Kapitein op de Zufriedenheit , 25-03-1841
Dubel C. van Stetin Kapitein op de Zufriedenheid 22-04-1841
Dubel Carl Schipper op de Zufriedenheit 03-03-1841
Dublin Steam Packet Comp. ---- Wiarda Jan S. Harlingen, Onderwerp het voorlopig advertentie voor het in de vaart brengen van en
Stoomschip tusschen Hsarlingen en Londen dat is geschied op verzoek van de Dubblin Steam Packet Compagnie de heer Hartley James
& Com. 137 Leadenhallstreet te Londen welke eeen enz. enz. jaar 1848/49 (5)
Dubling S. S. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op
de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort
schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
Dubling Simke Sannes Korporaal bij de 1ste Comp. wordt voorgedragen voor een functie in de Krijgsraad van het 4e en 5e Comp. van
het 6e Batt. Landstorm in het Arr. Heerenveen i.p.v. de Korporaal Eijk van P. thans Sergeant Majoor enz jaar 1815 (3).
Dubling Simke te Akkrum (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Dublinga Daniel---- Boquette Th., Dublinga Daniel, Beenen van Daniel getrokken hebbende de nrs. 102, 135 en 175 zijn door de
President Burgemeester van Harlingen gelast om zich morgen enz. jaar 1814 (2)
Dublinga I. G. Kapitein is met zijn schip de de 4 gezusters op den 30e April Rendsburg gepasseerd op zijn reis van Lubeck naar
Amsterdam 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)
Dublinga Lurus, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot onderhoud
der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3) dossier (32)
Dublinga Sivius Ambrosius Ca nton Holwerd staat vermeld met het besluit van Sloterdijk v. J. F. President van de Militie Raad van het
1e District, in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat betreffende Militaire zaken waarin vermeld het
extract uit het register der Besluiten enz. jaar 1815 (5)
Dublinga, 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)
Dubois Francois Joseph * 15-07-1794 Namen, Fuseler in het Oost Indisch leger infantere Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de
Krijgsraad, Uit Oostindie teruggezonden met het schip de Emanuel in 1836 enz, en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz.
enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)
Ducker Berent, Onderwerp het ontvangen van een brief met enig geld van het Winschoter Trekveer met het veroek af te geven enz. jaar
1824 (4)
Ducon F. Neurenberg Schipper op de Sarah jaar 1838
Ducon M. Rotterdam Schipper op de Jane & Ann jaar 1838

Ducros F. J. Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)
Dudij J. F. Onderwerp zijn declaratie hij heeft nog steeds geen geld gehad enz. jaar 1823 (1)
Dudink Jan 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 Alkmaar de Heer Foreest van Z. enz. jaar 1817
(3)
Dudok v Heel A (E?) hij verzoekt in een door hem ondertekende brief (met gedrukt in Grijs bovenaan Woonschip “De Zwerver” )
toezending van het Provinciaal regelement op het doorvaren van schepen omdat hij een aanvaring heeft gehad met een ander schip bij de
brug van enz. enz. jaar 1917 (2)
Dudok van Heel---- Vlissingen van Paul en Dudok van Heel te Amsterdam: Onderwerp de constructie des Stoomketels en er al enige
vertraging is brief is ondertekend door Beijma Thoe Kingma van C. L. en Willems W. enz. jaar 1841 (5)
Dudy J. F. , 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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Dudy J. F. Leeuwarden Overdekt Vaartuig jaar 1837

Duerks Pietter 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)
Duessen Jacobus---- Wijndels David Georg hij wordt benoemd tot ontvanger van Lemmer i.p.v. Duessen Jacobus die benoemd is te
Kollum enz. jaar 1817 (2)
Duhour C. L. te Hallum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer
Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een
document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Duhoux Carel Lochman 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)
Duhoux Louis te Vrouwenparochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie
(122)
Duif ….? Pikeur , hij wordt genoemd in een ambtelijk stuk betreffende de nederstorting van een gedeelte van het Oud paalwerk in
Stavoren over een lente van 19 ellen jaar 1821 (2)
Duif Barend Jacobs Hollum Matroos op de Nederlanden jaar 1838

Duif Cornelis Pieters te Hindelopen schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij is aangeslagen voor de
belastingen voor de somma van enz. en hij dat niet kan betalen maar dat de Deurwaarder Baunach J. op den 18e october de sommatie en
de 29e daar aanvolgende (door hem ondertekende )een renonvatie ten hand gesteld enz. enz. wordt verder in genoemd Simonides Ids
Ontvanger der Gemeente belastingen en Gerlsma Pieter Ontvanger der Contributie Floreen enz. jaar 1817 (6)
Duif Cornelis Pieters te Hindelopen schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij is aangeslagen voor de
belastingen voor de somma van enz. en hij dat niet kan betalen maar dat de Deurwaarder Baunach J. op den 18e october de sommatie en
de 29e daar aanvolgende (door hem ondertekende )een renonvatie ten hand gesteld enz. enz. wordt verder in genoemd Simonides Ids
Ontvanger der Gemeente belastingen en Gerlsma Pieter Ontvanger der Contributie Floreen enz. jaar 1817 (6)
Duif Cornelis Pieters te Hindelopen schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij is aangeslagen voor de
belastingen voor de somma van enz. en hij dat niet kan betalen maar dat de Deurwaarder Baunach J. op den 18e october de sommatie en
de 29e daar aanvolgende (door hem ondertekende )een renonvatie ten hand gesteld enz. enz. wordt verder in genoemd Simonides Ids
Ontvanger der Gemeente belastingen en Gerlsma Pieter Ontvanger der Contributie Floreen enz. jaar 1817 (6)
Duif Cornelis Pieters voor zig zelf en alsoo voor Duif Pieter, Jappe en Geert niet heeft voldaan aan de betaling van de belastingen en er
nu door de deurwaarder vergezeld door de getuigen Wiggerts Symen en Bijlsma Jacob Gerrits tevens wordt er beschreven op welke
voorwerpen er beslag is gelegd, enz. jaar 1823 (4)
Duif Dirk (1) ----komt voor in Tjebbes Klaas te Hindelopen geeft te kennen in een handgeschreven brief door hem ondertekend, dat hij
daar (Hindelopen) als adjunck de functie van Maire in 1811 en 1812 heeft uitgeoefend en gedurende die tijd aan verschotten betaald
(bijgevoegd een specificatie daarvan met o.a. voor de Budgetten van de heer ten Cate en de heer Visser , Alders Joost, Ottes Douwe,
Sluiterman van Wiersum ….?, Heuses? ….? De opziener, Sluiterman ….? , Bengers ….? Mr., Lootsma ….? , Hauks Reinder, Batjes
(Beitjes? Jaay ) maar hij heeft tot nu toe van deze fl. 174-15-8 daar nog steeds geen betalingen van ontvangen enz. maar hij wordt wel
aangeslagen over 1814 om belasting te betalen van fl. 51-18-6 (aanslagbiljet aanwezig) verder het antwoord van de Gouveneur op zijn
request enz. enz. waarin genoemd wordt Douwes Reitje, Duif Dirk Jans jaar 1815 (18)
Duif Dirk Alberts 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)
Duif Dirk Alberts, 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)
Duif Dirk Jans Lid van de Raad staat vermeld op een naamlijst van de Stad Hindelopen van het Personeel der stedelijke regering enz.
jaar 1839 (4)
Duif Dirk Jans te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger
orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz. en hij het
achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16) dossier (23)
Duif Dirk Jans te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger
orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz. en hij het
achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16) dossier (23)
Duif Dirk Jans---- Tjebbes K. (Klaas) adjunct Maire te Hindelopen een Notitie van Posten op de Declaratie enz.enz. ,van Posten wat de
Gemeente Hindelopen nog van hem tegoed heeft, en een Nota en zijn teruggaande request daar bij zig beklagende dat door middel van
executie van hem wordt gevorderd de belasting op vaste panden enz. enz. wordt ook in genoemd Douwes Reitje , Duif Dirk Jans 1815
(6)
Duif Dirk Jans 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)
Duif Dirk Jansz. hij ondertekend volgende document>> 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)
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Duif Durk Alberts de weduwe, 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)
Duif E. te Marrum hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de
plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders
fungeren enz. jaar 1825 (3)
Duif Eilaard te Marrum hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle Leeuwarden jaar
1825 (3)
Duif Eildert---- Muntingh H., Deurwaarder Executant der Directe Belastingen te Hallum zig in een request beklagende dat zoo wel tot
de Perceptie als tot het plaatselijke ontvang der agterstallige ingezetenen met voorbij gaan van zijn persoon, den Deurwaarder Duif
Eildert te Ferwerd wordt gebruikt enz. enz. Wijdens wat het plaatselijk ontvang betreft als geene Gemeentens Ontvanger zijnde door
diens zulks door de Heer Albarda J. wordt waargenomen enz. jaar 1816 (2)
Duif Eildert te Leeuwarden, Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.= bij resolutie van
enz. enz., aan de Deurwaarders der directe belastingen die in 1821 voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. enz. met aantal
gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)
Duif Eynze Jacobs * 03-03-1821, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Matroos op de
Koophandel (4)
Duif Geert---- Duif Cornelis Pieters voor zig zelf en alsoo voor Duif Pieter, Jappe en Geert niet heeft voldaan aan de betaling van de
belastingen en er nu door de deurwaarder vergezeld door de getuigen Wiggerts Symen en Bijlsma Jacob Gerrits tevens wordt er
beschreven op welke voorwerpen er beslag is gelegd, enz. jaar 1823 (4)
Duif H. S. hij staat op een document dat hij geld tegoed heeft (ontvangt) van de Heer Inspecteur Generaal Administratien van den
Waterstaat enz. jaar 1825 (1)
Duif Heere Klazes---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) de Grietman van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde daar Duif Sijbren Heeres buiten de Juredictie dese Grietenij valt heb ik aan de vader Duif Heere Klazes de
lastgeveing woordelijk voorg lezen enz. jaar 1817 (2)
Duif Here Klazes x Sijbrens Holk---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de 1e klasse Nat. Mil.
en hij voor ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts Landbouwer van Fokkes Alent
te Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft laten inschrijven maar
opzettelijk heeft verzwegen verder een Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens werduwe van Simonides Doede
van beroep vroedvrouw te Hindelopen die verklaart dat genoemde geboorte enz. en ondertekend samen met Wal van der Douwe Ulferts
nog een Brevet beide bij Notaris Keuchenius* Gosinus dat de navolgende getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes *weduwe van Jong de
Hendrik Lieuwkes en Idzes Lijsberd* weduwe van Scheltes Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes zegt dat zij een zoon heeft genaamd
Jong de Lieuwke Hendriks die ook in 1798 is geboren en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was maar thans wonende te
Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt dat zij eene zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze verder tekenen deze akte
Hanewinckel Steph. en Woudstra E. S., Andrea G. jaar 1817 (9)
Duif J. IJ. te Ballum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van
den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100
personen die Patentplichtig waren (76)
Duif J. U. te Ballum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Duif Jacob---- Reichardt J. H. op Ameland een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp een brief aan de Strandvonder
betreffende bij hem opgeslagen vlas enz. . getuigen zijn Snoek Ditter Commies, en Duif Jacob Veerschipper beide te Ameland
wonende jaar 1824 (5)
Duif Jacobs IJnzes Hollum Zeeman jaar 1838

Duif Jan Dirks---- Eidsma J. A. (Johannes Ageus) President Burgemeester van Hindelopen ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Graft Fredrik Coenraad plaatsvervanger van Duif Jan Dirks loteling in de
Militie enz. jaar 1816 (1)
Duif Jan Dirks te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen
of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een
document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824
(3) dossier (45)
Duif Jappe ---- Duif Cornelis Pieters voor zig zelf en alsoo voor Duif Pieter, Jappe en Geert niet heeft voldaan aan de betaling van de
belastingen en er nu door de deurwaarder vergezeld door de getuigen Wiggerts Symen en Bijlsma Jacob Gerrits tevens wordt er
beschreven op welke voorwerpen er beslag is gelegd, enz. jaar 1823 (4)
Duif Pieter, ---- Duif Cornelis Pieters voor zig zelf en alsoo voor Duif Pieter, Jappe en Geert niet heeft voldaan aan de betaling van de
belastingen en er nu door de deurwaarder vergezeld door de getuigen Wiggerts Symen en Bijlsma Jacob Gerrits tevens wordt er
beschreven op welke voorwerpen er beslag is gelegd, enz. jaar 1823 (4)
Duif Reinier Jans te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie op
hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz. en hij
het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16) dossier (23)
Duif S. een voorlopige verevening van fl. 3033.= wegens daggelden als opzichter bij de herstellingen van de Zuider en Noorder
Zeeweringen bij Harlingen enz. jaar 1823 (1)
Duif Sijbren 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Hemelumer Oldeferd Bataillon Depot Compagnie 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)
Duif Sijbren Heeres---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het request van
Duif Sijbren Heeres te Coudum ingediend op vrijdag 18 juli 1817 en dat wij aan uwe exelentie aanbieden het verbaal dat Polma Rein
Lammerts van bedrijf Boer te Warns en zijn zoon Polma Fokke Reins die geboren is in 1799 en Boereknegt te Stavoren enz. verder
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vermeld de getuigen op een verklaring Sjoerds IJpe, Sijbrens Baukje weduwe van Wijtzes Atze en Ypes Antje tevens Fokkes Alid,
Hendriks Grietje weduwe van Heineman Claas Borres, ook een verklaring van naamsaanneming met 4 zonen Lammert 20 jaar, Fokke
12 jaar, Beeuwe 10 jaar en Douwe 5 jaar de naam Polma aanneemt en een notaris akte van Albarda Horatius de meeste personen
ondertekenen diverse documenten enz. jaar 1817 (7)
Duif Sijbren Heeres---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) de Grietman van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde daar Duif Sijbren Heeres buiten de Juredictie dese Grietenij valt heb ik aan de vader Duif Heere Klazes de
lastgeveing woordelijk voorg lezen enz. jaar 1817 (2)
Duif Sijbren Heeres---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat heeft door de
executeur van Hooren de vader van Duif Sijbren Heeres wijl de loteling te Hindelopen werkt doen aanzeggen dat de loteling zich moet
melden op enz. jaar 1817 (1)
Duif Sijbren Heeres te Koudum, dat Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) de Grietman van
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de nodige last aan de Looteling schriftelijk heeft laten exploiteren dat hij op donderdag 14
augustus moet melden enz. jaar 1817 (2)
Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij is
zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de 1e klasse Nat. Mil. en hij voor ruim 14 dagen ontdekt heeft dat
eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts Landbouwer van Fokkes Alent te Warns en welke op den 24 juli 1798 te
Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft laten inschrijven maar opzettelijk heeft verzwegen verder een Brevet
met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens werduwe van Simonides Doede van beroep vroedvrouw te Hindelopen die
verklaart dat genoemde geboorte enz. en ondertekend samen met Wal van der Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris
Keuchenius* Gosinus dat de navolgende getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes *weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes
Lijsberd* weduwe van Scheltes Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes zegt dat zij een zoon heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks die
ook in 1798 is geboren en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was maar thans wonende te Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt
dat zij eene zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze verder tekenen deze akte Hanewinckel Steph. en Woudstra E. S.,
Andrea G. jaar 1817 (9)
Duif W. S. , Hij komt voor in het dossier van de algemene rekenkamer die finaal verevenende declaratieen betreffende de herstellingen
van de storm in december 1823 verricht. (tevens wat voor werkzaamheden heeft gedaan en het bedrag.) jaar 1824 (10)
Duif W. S. , van de Algemeene Rekenkamer gelikwideerde bewijzen van voorlopige verevening daggelden enz. jaar 1823 (2)
Duif W. S. een voorlopige verevening van fl. 135.= wegens daggelden als opzichter bij de Havenwerken te Harlingen enz. jaar 1823
(2)
Duif W. S. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene
commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden
geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van
Koudum enz. jaar 1814 (17)
Duif W. S. hij staat in een document vermeld van de Algemeene Rekenkamer met finaal verevende declaratien met vermelding
waarvoor en het bedrag enz. jaar 1825 (4)
Duif W. S. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de
provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is, als een voorlopige verevening, enz enz jaar 1825 (3)
Duif W. S. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de
provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer op de zelve is
gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8)
Duif W. S. 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)
Duif W. S.,----- Fierens S. Struiving J., Keuchenius…..?, Junrsma M. J., Zijlstra W. D., Fortuin C. D., Houten van H., Hansum A.,
Duif W. S., Elsenga R. betreft een door de rekenkamer finaal verevende declaratieen, jaar 1824 (2)
Duiff ….?---- Altena van ….? De blote kenninsgeving van genoemde dat hij tot de waarneming zijner perceptien den Deurwaarder
Duiff ….? Alhier had aangesteld kan voor zeker niet als enz. dit schrijft de Schout van de Gemeente Ferwerd de heer Crol D in een door
hem getekende brief aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1816 (1)
Duiff Eildert wegens langdurige absentie wordt op verzoek van de ontvanger de Heer Attema zijn post te Ferwerd er bij genomen door
hem jaar 1816 (1)
Duiff Eildert, Gewezen Deurwaarder te Ferwerd wonende , dat hij in de jare 1813 heeft geveild op last van Altena van J. P. E. te
Hollum op Ameland 3 gebouwen behorende aan Douwes Egbert, Kersjes Hilbrand, Hanzen Gribbert enz. enz. jaar 18171 (2)
Duiff Riets Reinders huisvrouw van Baas Dirk Foppes te Hindelopen, onderwerp de nalatenschap van haar moeder Heijes Jarig Sierds
overleden in 1823 , jaar 1824 (4)
Duiff W. S. te Stavoren,wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of
gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een
document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824
(3) dossier (45)
Duijf D. J. (Dirk Jans) zijn benoeming tot Burgemeester van Hindelopen, jaar 1819 (3)
Duijf W.--- Haasdijk A. L. betreft vervening en het vernieuwen van de beschoeing enz. wordt ook in genoemd, Oldenburger C.,
Brandsma W. R., Stuiving J , Houten van H., Hansum H., Duijf W. S., Elsinga R., Fortuin C. D. (7) jaar 1824
Duijf W. S. .---- Een declaratie door de algemene rekenkamer finaal goedgekeurd met bedragen, voor uitgevoerde werkzaamheden door
genoemde persoon jaar 1824 (4)
Duijff ….? Executeur komt voor op de Rekening van verantwoording van Menaldumadeel en zijn rekening van 1811 wordt betaald
enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (16)
Duijff Ane , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de
maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Duijff Jan en Farque La Johannes in qualiteit als voogden over Klaas en Jan Mik 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
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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)
Duijff Jan Reiners---- Duijff Reinier Jans en Duijff Jan Reiners, Duijff Sieds Reiners huisvrouw van Boes Dirk Foppes te Hindelopen
verzoekt kwijtschelding van een boete wegens niet op tijd ingeleverde aangifte wegens de nalatenschap van Heijes Jarig Sjierds jaar
1824 (3)
Duijff Reinier Jans en Duijff Jan Reiners, Duijff Sieds Reiners huisvrouw van Boes Dirk Foppes te Hindelopen verzoekt
kwijtschelding van een boete wegens niet op tijd ingeleverde aangifte wegens de nalatenschap van Heijes Jarig Sjierds jaar 1824 (3)
Duijff Sieds Reiners----- Duijff Reinier Jans en Duijff Jan Reiners, Duijff Sieds Reiners huisvrouw van Boes Dirk Foppes te
Hindelopen verzoekt kwijtschelding van een boete wegens niet op tijd ingeleverde aangifte wegens de nalatenschap van Heijes Jarig
Sjierds jaar 1824 (3)
Duijkers Jiohanes * 11-06-1817 Amsterdam , Fuselier 5e Afd. 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 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)
Duijn van Maasdam Van der (Graaf) Gouverneur te Zuid Holland, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in
een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President
en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den
Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Duijnhoven, van? Geb. Stipthout, laatst gewoond hebbende te Stipthout. Sergeant Overleden te Bonjol 1836, (3) totaal dossier van alle
overledene Militairen in 1836 (20)
Duijs Cezar August Marie * 20-06-1800 Gent; hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes
van ontslag weggezonden zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond
haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het
regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)
Duijsbach Meijer, 38 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)
Duijsen van C. H. te Leeuwarden hij ontvangt een bedrag voor het leveren van straatklinkers op Ameland tevens gaat het over subsidie
voor aanleg van wegen jaar 1916 (15)
Duijsewn van Jan 436 is zijn volgnummer en Leeuwarden 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)
Duijssen van Jan geboren te Leeuwarden, Schoenmaker te Den Haag in de Lombardijstraat een handgeschreven brief met zijn
handtekening verzoekt hij om een passende post b.v. als bewaarder in de gevangenis enz. Jaar 1841 (1)
Duijten Lammert Jan 380 is zijn volgnummer en Dalssum bij Ommen 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)
Duiker H. te Engwierum, verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Twee Gemeenten II ” met het
reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1)
Duiker ….? 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)
Duiker A. en Syperda G. IJlst te de Onderneming I, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd
omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer
toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (12)
Duiker Berehnd G. te Nijega staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde Ingezetenen van
Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)
Duiker Berend, onderwerp het afhalen van een brief jaar 1824 (2)
Duiker Gerlof Johannes Onderwerp: certificaat van activen en volbragten dienst met vermelding welk Bataillon en Compagnie Nat.
Infanterie enz. jaar 1825 (4)
Duiker Gerrid W., 172 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst
der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip
waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van 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)
Duiker Gerrit G. ,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. (Willem) Predikant in gemelde
gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
Duiker Gerrit gehuwd met Valk Aaltje, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar
1917 (5)
Duiker Gerrit J. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde
Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen
gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Duiker Gerrit W., 110 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

6838

6838

7-A bijlage 2
Mannen Huis
van Justitie
26-03-1824
7-A bijlage 1
Mannen Huis
van Justitie
26-03-1824

6870

15-03-1825
34-C

6871

28-03-1825
54-C
420
05-03-1915
2 staat E
28-08-1902

9180
5711

5673

9184
9187
9187
5663
5664
8224

5664
6055
8257

9725

8356

109
Blz.1 t/m 8
05-02-1900
839
03-07-1917
1114
07-08-1918
890
04-07-1918
38
20-04-1899
12
10-05-1900
1240/7
05-12-1839
29, 11
16-04-1903
151
29-02-1820
69/20, 2
nr. 123
20-01-1840
Deel I
Blz. 76
00-00-1875
328/27- 9
03-04-1841

6277

30-5
09-01-1817

6870

18-03-1825
11/3-A
764
08-10-1821
3, 7
20-04-1916
162, 19
27-02-1917
274-a, 19
28-02-1918
191-16
06-03-1814

6075
5664
5664
5664
6243

9187
8044

1475
05-10-1918
398, 3581
24-04-1837

gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke
als vrouwelijke gevangenen (42)
Duiker Gerrit W., 136 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)
Duiker Gerrit W., 269 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)
Duiker Gerrit Willems , hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland
behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een document
met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen door de Kolonel
Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6)
Duiker Gerrit Willems hij staat op een document als achterblijvende verlofganger van de Militie ontstaan door een misvatting bij het
bestuur enz. jaar 1825 (4)
Duiker Gerrit, 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)
Duiker H. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Twee gemeenten 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)
Duiker H. te Engwierum, Twee Gemeenten 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. jaar 1900 (11)
Duiker Heeres, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de
maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
Duiker Heeres, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Duiker Heeres,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Duiker Hendrik Bergum Schip de Twee Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Duiker Hendrik Bergum Schip de Twee Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Duiker Hendrik 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)
Duiker Hendrik Nieuwezijlen Schip de Nautilus, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Duiker Jacob Gerrits Deurwaarder te Heeg en Woudsend en omdat er vele klachten over hem zijn kan hij zijn functie enz. enz. en wij
dragen voor Buma Feike Douwes te Oudega enz. jaar 1820 (1)
Duiker Johannes Freerks te Tjalleberd 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)
Duiker Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)
Duiker L. O. nr. 67 in wijk G. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van
personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen
kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Duiker Lamkjen Jans 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)
Duiker Lijkle Olferts te Harlingen hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle
Harlingen jaar 1825 (3)
Duiker Lykle Olferts te Harlingen hij wordt voorgesteld voor de functie van Deurwaarder Executant van de Gemeente Harlingen enz.
jaar 1821 (3)
Duiker M. Grouw Schip de Grouw, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Duiker M. Grouw Schip de Grouw, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Duiker M. Grouw Schip de Grouw, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Duiker Olphert S. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar
1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Duiker Pieter, 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)
Duiker R. Texel Schipper jaar 1837
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Duiker S. Dronrijp Schip de Piet Hein, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Duiker S. Dronrijp Schip de Piet Hein, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Duiker S. Dronrijp Schip de Piet Hein, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Duiker S. Dronrijp Schip de Piet Hein, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
Duiker S. O. te Harlingen hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van
de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden,
Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)
Duiker Sietze Dokkumer Nieuwerzijlen Ondernemer en Machinist Stoombootdienst naar Leeuwarden en Groningen vanaf
Nieuwezijlen, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken
betreffende deze publicaties 1882-1918
Duiker Sietze, Machinist te Dokkumer Nieuwezijlen deelt o.a. in een advertentie mede dat hij een dienst zal openen tot vervoer van
Personen , Goederen en Vee van Nieuwezijlen naar Leeuwardenv.v. en naar Groningen v.v. het in en uitlaten der reizigers o.a. te
Dokkum bij de weduwe Hacquebard ….? te Birdaard bij Steenhuizen ….? En in Leeuwarden op Eebuurt bij Zee v.d.….? ook wordt
vermeld de tarieven en vertrektijden enz. jaar 1898 (3)
Duiker Willem hij ontvangt diverse bedragen enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district
Schoterland enz. jaar 1818 (3) totale dossier (45)
Duiker Yme, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)
Duiker Yme, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)
Duikers Een bestek en voorwaarden Wegens het tweejarig Onderhoud van wegen, bruggen, sluizen, duikers en kanaalwerken In
Friesland, 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 (22) Dossier(44)
Duikersloot Jan 300 is zijn volgnummer en Cuilenburg 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)
Duim Foppe Sjoerds, 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)
Duim Foppe Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Duim Foppe Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien
maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)
Duim Foppe Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Lemsterland 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) dossier (8)
Duim Foppe Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland 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)
Duim Margje Sjoerds, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1839 (9)
Duim Margjen Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien
maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)
Duim Margjen Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Lemsterland 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) dossier (8)
Duim Margjen Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland 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)
Duim Sjoerd Foppes, 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)
Duim Sjoerd Foppes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Duim Sjoerd Foppes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien
maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)
Duim Sjoerd Foppes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Lemsterland 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) dossier (8)
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Duim Sjoerd Foppes, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland 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)
Duim v.d. Willem Den Haag Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter teTietjerksteradeel (2)
Duim van der H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden
buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den
dienst 1830-1840 in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen
(69)
Duim van der Hendrik, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Duimering Fokke H., 160 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)
Duin Reemt Wijers en Bakker Anne Gerrits Boer te Nijland wegens het houden ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten is deze bij
de regtbank te Sneek behandeld wegens het houden van een ongeoorloofde bijeenkomst enz. jaar 1839 (4)
Duin Reemt Wijers en Bakker Anne Gerrits Boer te Nijland wegens het houden ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten is deze bij
de regtbank te Sneek behandeld wegens het houden van een ongeoorloofde bijeenkomst enz. jaar 1839 (4)
Duin Reemt Wijers rustend Leeraar wonende te Leeuwarden en Miedema Freerk Meintes Boer te Lutkewierum wegens het houden van
een bijeenkomst van de z.g.n. Separatisten is deze bij de regtbank behandeld wegens het houden van een ongeoorloofde bijeenkomst
enz. jaar 1839 (6)
Duin van Cornelis, Fuselier 9de afdeeling infanterie * 28-04-1813 Voorhout, 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)
Duin van der S. 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)
Duin van der Teunis Jacobs 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)
Duin van der Willem Den Haag Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Nijland met persoonsgegevens jaar 1919 (1)
Duin van E.---- Politiebond Rooms Katholiek “ST. MICHAEL” Onderwerp: het afschaffen van de nevenfunctie’s van de
Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. ook de beklagen de Veldwachters zig over de ondeugdelijke revolvers enz.
waarin genoemd Duin van E. Voorzitter, Zyden v.d. J. L. , Secretaris Zoomstraat 92-B Rotterdam jaar 1917 (2)
Duin van J. Amsterdam Batavia Kapitein op de Javaan jaar 1840

Duin van Kapitein op de Nepthunus jaar 1838

Duin van Klaas S., Boer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411
gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te
betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Duin van Nicolaas * 19-04-1775 Dordrecht wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken met
een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel
slecht gedrag, gedurende de maand juli 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden ,
ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook
hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)
Duin, Luitenant Generaal 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)
Duinbeplanting ---- Ameland, Extract uit de berekeningen strekkende tot basis enz. enz. Zeehavens en Zeewerken , Onderwerp; de
duinbeplanting op Ameland jaar 1820 (2)
Duinbeplanting---- Algemene begroting van Staatsbehoeften voor den jare 1819 van het departement van den Waterstaat en Publieke
werken zeewerken, zeehavens en duinbeplanting (een opgave wat er gebeuren moet met de kosten) jaar 1819 (12)
Duinbeplanting---- Peereboom J. Ingenieur en Chef van het 7e district, onderwerp begroting en kosten wegens onderhoud
duinbeplanting op Ameland enz. jaar 1816 (6)
Duinen op Ameland ---- Houwing Wessel Herman ontvanger der registratie Contractant ter eene zijde en Beijaard Wouter Machinist
op de motorboot Ameland vast en wal, Jongsma Klaas Kapitein op gemelde boot, Molenaar Douwe Machinist op gemelde boot,
Bosman Wybe, Schilder en Brink van den Johannes, Schoenmaker tezamen uitmakende het bestuur van den IJsvereniging “ Met
Frisschen Moed” te Nes op Ameland Contractant ter andere zijde onderwerp; Een vergunning voor de aanleg van een ijsbaan in de
duinen op Ameland, met een kaart van Ameland waarin getekend de IJsbaan en een geen bezwaar verklaring en de toestemming enz.
enz. Jaar 1913 (15)
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Duinen op Ameland----- zijn door de jongste stormen zeer geteisterd en over de gehele lengte van het eiland (20 k.m. ) en wel
1.600.000 m3 zand enz. enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie, en een stukje uit het Nieuwsblad van riesland van 29-021916l , jaar 1916 (11)
Duinen van A. A. Holwerd Schipper, Beurtvaart van Holwerd op Leeuwarden en Dokkum dat hun verleend octrooi van 2 oktober 1717
enz. enz. met reglement en prijslijst, jaar 1822 (43)
Duinen van Hendrik Annes---- Takema J. T. (Jeen Takes) Schout en Hagenouw Jelle secretaris van Ureterp daar naar aanleiding van
een vorige aanschrijving door de schout van Ureterp en Oudega enz. voorgedragen den persoon van Madhuizen Engbert Wietzes tot
adjudant van dit gecombineerd Bataillon enz. enz. maar zijnde op 16 julij des savonds naar het eindigen van van de Officiers en
Onderofficiers hunne gewone exertien wij ons op het huis der gemeente enz. vervoegden een aantal personen in de andere kamer enz.
welke zig baldadig hebben gedragen en dat zij zongen Engbert Wijtzes is een Patriot en een sodomieter enz. deze personen waren
Hoving Jan Pieters, Duinen van Hendrik Annes, Bron Hans Arends alle wonende te Ureterp ook genoemd Hagenouw Marten enz. jaar
1814 (2)
Duinen van Jacobus, 79 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)
Duinen van Johannes---- Groenje AElze Feikes, Jong de Durk E., Boula Jochum Jans, Duinen van Johannes, Haan de Jan Jans en Ruiter
de Hendrik Harmens ondertekenen een brief aan Edelemogen Heren van Leeuwarden wij uit het Armhuis van Holwert willen ons
beklag te doen omdat wij enz. jaar 1824 (3)
Duinen van Tjibbe J. ,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente
Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April
1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Duininga F. Y. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de
Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar
1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Duinker Arjen, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen
info. jaar 1871 (2)
Duinker Arjen, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen
info. jaar 1872 (2)
Duinker Arjen, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen
info. jaar 1874 (2)
Duinker David, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen
info. jaar 1874 (2)
Duinker Fred’k Olphets * 00-12-1795 z.v. Duinker Olphert en Boer de Sijtske 10 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat
vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen
aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Duinker N. W. te West Terschelling , een verleende vergunning (Blauw) voor het schip de “Noord Nederland“ tot het Varen en Sleepen
in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1899 (1)
Duinker Olphert ---- Duinker Sijmon * 21-11-1798 Duinker z.v. Duinker Olpherrt en Freerks Sijtske 1 is zijn volgnummer hij staat
vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen
aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Duinker Olphert---- Duinker Fred’k Olphets * 00-12-1795 z.v. Duinker Olphert en Boer de Sijtske 10 is zijn volgnummer geboorte en
zijn ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve
Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Duinker Olphert Kapitein op het Schip de Zaanvliet 10 is het volgnummer waaronder hij vermeld staat in een door Rodenhuis Y.
President
Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale
Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Duinker Sijmon * 21-11-1798 Duinker z.v. Duinker Olphert en Freerks Sijtske 1 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een door
Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke
van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Duinker Texel Schip de Swiftture jaar 1839
Duinkerken Emmercompascum Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland jaar 1918 (1)
Duinkerken----- Leer een bestek en conditieen wegens het verbeteren des wegs no. 1 van Leer naar Duinkerken in het 7e district van de
waterstaat tussen Stroobos en Leeuwarden beoosten de Kuikhornsterbrug ook aanwezig een aanplakbiljet op A-3 formaat jaar 1820 (8)
Duinmeyer P. nr. 106 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)
Duinmeyer Pieter jaar 1838
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Duinstra G. G. 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)
Duintjer Harlingen Kapitein op de Ida Engellman 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)
Duintjer Hendrik Jurjens,----- Otto Jan 1e Commies der belastingen te3 Leeuwarden, Onderwerp declaratie betreffende de kosten die hij
maakte er wordt ook in genoemd de Schipper Duintjer Hendrik Jurjens, onderwerp lijst der meubelen welke op 5 Augustus 1824 uit het
gebouw genaamd het zeekantoor te Harlingen enz. jaar 1824 (hele dossier 29) Duintjer Hendrik Jurjens (7)
Duintjes J. H. AmsterdamSchipper op de Onderneming jaar 1840

Duis Gerrit 230 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)
Duis Harmen, 363 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)
Duis Hendr’s, staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de
Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren,
uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de tot de
Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
Duis Herman Roelofse * 15-09-1818 Lwd. Matroos op de Bellona jaar 1840

Duis Johannes Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de
Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)
716-3_3D
Duis Johannes, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door
22-07-184 1
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)
Map 88-F
Duisberg A. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle
1876-1878
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)
176
Duisberg van Arnoldus 16 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a.
3e Bataillon
overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een
22-04-1817
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op
de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)
30-C
Duisen van Anne, 664 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de
gehuwden D.
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
21-05-1824
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)
890
Duisen van Joh. N. gehuwd met Zwaag van der Margaretha,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2),
04-07-1918
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
09-02-1825 25- Duisenberg J. C.---- Tjerpstra Tjebbe, Vleeschhouwer te Wirdum Onderwerp: proces verbaal van bekeuring tegen hem opgemaakt door
A
Commiessen Duisenberg J. C. en Gauci? M.? ten zake als Inlandsch Kramer niet behoorlijk te zijn gepatenteerd er wordt hem een
transactie aangeboden ter voorkoming van vervolging jaar 1825 (2)
489-20
Duisenberg J. C. Voormalig Ontvanger van Beetgum thans wonende te Bergum is schuldig aan de kantore van de Ontvaner van het
18-05-1841
buitengewoon zegel te Leeuwarden enz. jaar 1841 (8)
220/18
Duist Jacob Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een brief met
00-00-1841
39 handtekeningen van Schippers jaar 1838-1839-1840-1841 jaar 1841 (8)
1253-13, 37 10- Duisterhout Harmen Klazes te Utingeradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
12-1839
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)
785/9
Duit H. H. Kapitein is met zijn schip de Fennegina vanuit Groningen in Zoutkamp aangekomen en nu op 3 mei Zeilklaar om te
Bladzijde 3
vertrekken naar Riga staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de
07-05-1839
vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
1186
Duiten van J. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van
21-12-1822
Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier (7)
38-D deel 2
Duitsch G. E. D. te Hem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het
Blz. 12
betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de
06-02-1824
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.
Duitsch G. E. D. te Hem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst
12
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de
16-01-1822
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)
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Duitsch G. E. te Hem, 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)
Duitsland---- Een pamflet Waarschuwing voor de arbeiders die in Duitschland willen gaan werken enz. enz. jaar 1920 (1)
Duivenbode Schiermonnikoog Schip de Cornelia Geertruida 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)
Duivenbode van Jacob * ca. 1818 (oud 22 jaren) te Scheveningen 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)
Duivens Marinus, 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)
Duivenvoorde Johannes , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33, * 16-03-1805 Sassenheim, 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)
Duizen van Jan, soldaat, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig hebben aangeboden ter
verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)
Duizenberg George Frederik--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van
ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3)
Duizenberg J. C. te Beetgum wordt vermeld op een staat van ingekomen Declaraties van Brief en Pakket Porten over het 2e half jaar
1836 enz. jaar 1837 (4)
Duizenberg J? Cretien staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der
verenigde regten te Dockum 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)
Duizendstra Kornelis, 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)
Dujardìn André , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 01-05-1812 Leuze, 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)
Dukenson T. Amsterdam Schipper op deIvertone jaar 1840

Dulfoet Anna C., 48 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)
Dulfret Anna C., 197 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)
Dulfret Anna C., 356 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)
Dulka van & Dorp van te Rotterdam 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)
Dull C. ---- Akarich Stefano Kapitein i.p.v. de de Kapitein Pelosi Antonio op het Oostenrijksche Schip de Sollicitudine komende van
Triest en Patrasse naar Hamburg verongelukt in de maand November op het eiland Rottum het betreft aangespoelde en geborgen
goederen, een volmacht aan de heer Abegg P. J. te Emden van de eigenaren Stresow & Gries Kooplieden te Hamburg tevens over de
goederen van de heer Janisch C. R. getekend door de Conculair Agent van Oostenrijk voor de Provincie Groningen Vos. P. J. te Delfzijl
verder een akte voor Langhans Johann Hermann und Moller Johan Heinrich Notarien in Hamburg, de heer Stresow Fransz Nicolas, ook
genoemd Heise T. H. Secretaris te Hamburg , verder een Franse akte waarin voorkomen Parnell Thomas, Afferino Caratelli , Schielin
Henry, Rittmeijer F. E. & Co., Gewald J., Dull C., Carli De B. Consul Generaal , Monterossi Ch. i.p.v. de Consul Generaal , Masch J. G.
Notaris, Vos J. J. Burgemeester van Delfzijl enz. jaar 1819 (16)
Dullard Kapitein bij de 3e Divisie Jagers No. 35 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)
Dulman T. B. bij de staf,hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. met hun rang
vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2)
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Dulon Christiaan * 13-07-1789 Dordrecht 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)
Dum van Hendrik Douw Veenbaas te Gordijk een proces verbaal wegens verkeerde aangifte van een aantal koeien enz. jaar 1824 (1)
Dum?ry Jozef 481 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)
Dumaaij Joseph 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)

Duman Hendrik gewezen Commies het betreft; Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds met toekenning pensioen aan genoemde persoon
enz Jaar 1841 (4)
Duman Anna Hendriks, 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)
Duman Anna Hendriks, 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)
Duman C. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke
zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz.
jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Duman Coert---- Bakker Jantje weduwe van Duman Coert in leven Capitain der Turfmeetsters en zij verzoekt om bijstand omdat zij
armlastig is enz. jaar 1814 (2)
Duman Fredrik te Harlingen 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten & extracten uit de
Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Duman H. nr. 77 in wijk F. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen
welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden
enz. jaar 1841 (9)
Duman Hendrik 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)
Duman Hendrik Vermeld op het document Rekening van Ontvang en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel van
den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van
eer Prefect van het Departement Vriesland in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813) jaar 1815 (4) (24)
Dumaré S. W. 49 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)
Dumarij Joseph 442 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)
Dumatel Ritmeester Regiment Hussaren no. 1 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)
Dumbar D. te Deventer, 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
Dumbar D. te Deventer, 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
Dumont de erven---- Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende dat er voor de President op de 13e van de volgende maad is gereserveerd in het Heeren Logement bij de erven
Dumont enz. jaar 1815 (1)
Dumore Johannes, 630 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)
Dumoré Joseph 442 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)
Dumortier Joseph 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,
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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)
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)
Dumoulard Bouvier staat in een document met namen van Franse G 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) eproscribeerden 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)
Dumoulin ….? Commandant officier van de 8e afdeling Inf. Transport verlofgangers van het batt. Inf. Nationale Militie no. 3 hij heeft
betaald aan de Grietman van Achtkarspelen voor 5 wagens ieder met twee paarden tot transport der bagage zijnde een afstand van zes
uren ten bedrage van fl. 30.- op 17-10-1818 enz. jaar 1818 (5)
Dumoulin Zacharias, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens, welke zich voor
Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4)
Dumuraij Joseph * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door
honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Dunbar J. Neurenberg Schipper op de Charlotte jaar 1838
Dunhof Teunis Remts Matroos op de Janke Hoites jaar 1838

Dunne van L. J. Hij staat in een document met een staat aanwijzende het bedrag der kwitantien van door de ontvanger genoten beloning
voor de perceptie van het Veefonds over 1844 enz. enz. jaar 1841 ( 2)
Dunne van L. te Knijpe 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 Schoterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Dunnes van L. te Knijpe, Hij komt voor in een document; van de dubbelen der Concent biljetten van uit anderen binnen deze
Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken in de Grietenij Schoterland als koper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Dunzelman Johannes---- Wouters Wouter Berends: Onderwerp Aangiftebiljet voor Vaartuigen hij is eigenaar schipper van een overdekt
jacht voor vermaak van 11 tonnen, een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij hij mededeeld dat hij op 3 juni 1841
met zijn jacht op de Schouw onder Akkrum bevond en waar hij is geverbaliseerd wegens het niet kunnen vertonen het Procesverbaal is
opgemaakt en ondertekend door Mulder IJsbrand Klazes Deurwaarder der Directe belastingen en Dunzelman Johannes Commies enz.
jaar 1841 (14)
Duparc M. J. Parnas Tresorier te Leeuwarden wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te
voornoemd enz. jaar 1815 (4)
Duparc Mozes Isaac, 626 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)
Duparc S. J. Ontvanger Koninklijke Brusselsche Loterij te3 Leeuwarden enz. jaar 1824 (6)
Duparc Simon Izaac een handgeschreven brief met zijn handtekening , onderwerp Koninklijke Brusselsche loterijen enz. (3) jaar 1824
Duparc Simon, 725 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)
Dupare J. S.---- Adelaar M. B. te Leeuwarden voormalig President van het Israëlische consistorie het betreft de Kerkelijk Belasting
en verzoekt dan ook enz. deze brief is door hem ondertekend en door Dupare J. S. enz. jaar 1814 (3)
Dupare Jacobus Milicien uit de gemeente Leeuwarden die op morgen de Ziekenzaal alwaar hij ter beproeving was opgenomen zal
verlaten enz. jar 1841 (3)
Dupied Jacobus---- Werff van der gerrit Frederiks arbeider te Leeuwarden, een handgeschreven brief met zijn handtekening, verzoekt
dat de scheepsmeter Dupied Jacobus endelijk eens zijn schuld voldoet aders wil hij beslag laten leggen op zijn salaris etc. etc. jaar 1824
(3)
Dupon Gjalt, 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)
Dupont Antonij * 01-11-1793 Bergeik wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken met een
opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht
gedrag, gedurende de maand juli 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten
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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)
Dupont Johannes * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door
honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Dupont Johannes---- Haan de S. Fz. Negociant in Houtwaren op het Zuidvliet bij Leeuwarden Letter L. nr. 76, een geschreven en door
hem getekende brief met als onderwerp: hij heeft ruim 4 jaar gediend als Kapitein Luitenant en Kommandant ener compagnie Artillerie
d’Elite gedetacheerd aan het Bataillon gewapende Burgerwacht der stad Leeuwarden enz. enz. hij heeft ook geleverd en voorgeschoten
aan 81 man enz. totaal voorgeschoten een honderd acht en dertig guldens en acht stuivers enz. enz. verder wordt genoemd de Heer
Beekkerk S. van S. Lt. Kwartiermeester ook een plan van formatie voor ene divisie Artillerie enz. door de Haan getekend, verder een
Generale staat en Verantwoording van geleverde wapenen en kleding (vermeld bij de persoon) aan enz. getekend door de Haan en Faber
Dirk B. en Boer de Lodewijk twee sergeanten der compagnie, voor 4 corporaals Lubach Johannes, Meulen van der Joh. H., Hendriks
Hendrik en Filbach David, voor den Tamboer Ghijs Tamme voor een uniform en maakloon betaald aan Dupont Johannes en voor de
Tamboer Boekholt Joh. een pantalon enz. voor de 2e Pijper Strakbeen Joh. een blauw uniform enz. en voor de Luitenant Haan de J. F.
en de Sous Luitenant Jong de G. C. een zwart rode enz. en voor de sergeanten Noordhof P. S. en Bruinszward Lieuwe artillerie
Uniformen enz. jaar 1814 (13)
Dupont Luitenant Generaal is benoemd tot Kommandeur der Willemsorde hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W.
Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Dupont Noordbeek Anthonij Reinder Ulrich Geboren Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Fuselier Overleden te
Serang 1836, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Dupp?? Johanna Hendrika Bernardina Maria gehuwd met Brink ten C. G. A. , 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)
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)
Durbacks ….?, 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)
Duren v. Klaas Winkelier 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)
Durien Benoit 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)
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)
During J. P. te Middelburg, 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)
Durk Gerrite de weduwe ionder Marssum wordt vermeld in een document van het Olde Burger Weeshuis te Leeuwarden die verzoeken
aan de Gouvernerner van Vriesland enz. met als onderwerp het verhuren van een aantal percelen land was ondertekend door de
rentmeester Haen van der B. enz. jaar 1814 (6)
Durk Rinske, 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)
Durks (Dirks) Nolle Jan ---- Welling Gjalt Wytzes te Oudega Veerschipper van Oudega, Nijega, Opeinde op Leeuwardenen Koopman
en Durks Nolle Jan lid van den Stedelijken Raad van Leeuwarden OnderwerP; het wekelijks aanleggen tusschen Opeinde en
Leeuwarden, een Vergunning ook een overeenkomst over aanebachte schade enz. jaar 1844 (14)
Durks Akke voor restitiutie in 1810 enz. hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor
leverantie/diensten ten laste van het Dorp Hantum over de jaren 1810, 1812 en 1813 Jaar 1814 (4)
Durks Antje---- Dijkstra Cornelis Harmens , Arbeider onder Oudwoude , Hij is weigerachtig om zijn aanslag van onbebouwde
eigendommen van de jare 1820 omdat deze aanslag gebracht is op de naam Vischjager Cornelis Harmens enz. enz. ook nog een staat
der Hypthecaire inschrijving met als schuldeiser Jonkheer Willem Hendrik van Heemstra voorheen te Leer in Ost Friesland thans
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onder Veenklooster de akte is verleden bij notaris Nicolaas Fokkema te Leeuwarden ten laste van Dijkstra Cornelis Harmens en
Durks Antje echtgenoten te Oudwoude enz. enz. jaar 1821 (5)
Durks Antje Winkeliersche te IJlst en Sijbertsma Sybren Tjeerds Militair, Sijbertsma IJttje Tjeerds Dienstmaagd te Abbema
terugzending van hun request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Sijbertsma Sjoukjen Tjeerds. Jaar 1824 (3)
Durks Binse 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)
Durks Bonne, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude jaar
1812 (9)
Durks D. ---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en
tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke
Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar
suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong
Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk
wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis
Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een
document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze
Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse,
Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks
Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters,
Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J. jaar 1816 (28)
Durks de weduwe te Drachten, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
in de Grietenij Ooststellingwerf als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841
(3)
Durks Durk ---- Krol Jan Jans , Koopman te Bergum die een schadevergoeding wegens een vergraving van zijn land tot verbetering van
de weg enz. enz. tevens heeft de schipper Veen van der Jan Jans ten welke laste een hypotheek enz. enz. wordt ook in genoemd
Posthumus Swart W. H. Hypothecair crediteur van Douma Douwe Brugts en Jans Leendert en Klazes Jetske en Kuipers Dirk Dirks en
Minnema de Wit Jan en Ploeg van der Martje Piers en haar man Rintjema Binne Tjerks, ten Oosten en Zuiden Hendriks Reintje en
ten Westen Durks Durk en ten Noorden de kerk van Augustinusga jaar 1821 (12)
Durks Eeltje, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op
neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de
Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in
presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord
hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem
schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren
geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)
Durks Fokeltje, 309 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)
Durks Folke zijn vrouw, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude
jaar 1812 (3)
Durks Folkert hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude jaar
1812 (3)
Durks Folkert, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude jaar
1812 (3)
Durks Gerben moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Ferwoude) voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Durks Gerben staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den
predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd
Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke,
Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te
nemen enz. jaar 1814 (6)
Durks Haje, 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)
Durks Hartman---- Swart de R. van beroep Commmies een handgeschreven brief met zijn handtekening . Onderwerp; weer een
correspondentie over dat hij geen huis heeft en dat de Heer Assessor Durks Hartman die telkens het antwoord geeft dat hij niet verplicht
is hem een woning te bezorgen enz. jaar 1821 (1)
Durks Hendrik 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)
Durks Hinke weduwe van Zonnenga Andries Hendriks zonder beroep wonende te Leeuwarden geeft samen met anderen in een brief die
door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17
eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839 in leven weduwe van Lieuwe Murks
Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek enz. er komen voor de
familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer, enz. jaar 1840 (5)
Durks Hinke weduwe van Zonnenga Andries Hendriks zonder beroep wonende te Leeuwarden geeft samen met anderen in een brief die
door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17
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eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839 in leven weduwe van Lieuwe Murks
Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneek enz. er komen voor de
familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer, enz. jaar 1840 (5)
Durks Jan de knecht van Blok Durk Jans te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde
Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van
het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Durks Jan is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op Vrijdag weder zoals voorheern
mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de ooghouding van de belangens der Handeldrijvende en
Neringdoende Ingezetenen deze Stad U deswegen te dienen enz. jaar 1814 (8)
Durks Jan x Ulbes Akke---- Oneidis O. Kerkvoogd van Nieuwland en aldaar wonende geeft met eerbied te kennen in een door hem
ondertekend aan den Gouverneur van Vriesland dat andermaal in zijner handen is gesteld zeker rekwest van Hibma Tjeerd Klazes en
Douwes Wijberen in qlt als Diaconen van de Gereformeerde Gemeente te Nieuwland betrekkelijk het onderhoud van vier minderjarige
kinderen van Durks Jan en Ulbes Akke enz. jaar 1814 (2)
Durks Jan---- Ykema Y. Schout van de Gemeente Nijland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland, het betreft een
request van de Diaconen der Hervormde gemeente te Nijland met het daarop ingekomen antwoord van de heer Oneides O. (die
ondertekend) Kerkvoogd van de Hervormde gemeente te Nieuwland (Nijland) heeft ontvangen een Erfportie gedesolveerd aan de
Huisvrouw van Pieters IJtzen dat hij in qlt van Armvoogd gealimenteerd heeft de dochter van Ates Dirk dat hij noch in die zelfde
qualiteit heden onderstand geeft aan Hiddes Reinder en zijn Huisgezin verder woden genoemd Stibma Tjeerd Klazes en Douwes
Wyberen beide Huislieden te Nieuwland in qlt als Diaconen het betreft de 4 nagelaten minderjarige kinderen van Durks Jan van beroep
Schoenmaker en Ulbes Akke enz. jaar 1814 (3)
Durks Janke Winkeliersche, 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)
Durks Jantje te Hemelum---- Sueluw S. G. Namens de Raad der Stad Stavoren ondertekend hij samen met Jong de H. F. een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende onbetaald gebleven lijfrenten over de verlopen jaren>> Vries de Minke Heines ten wiens lijve
de lijfrente van Vries de L. K. gevestigd , in de jare 1833 is overleden en op deend zijnde als houder der lijfrente voor 1822 reeds is
overleden en dat zij abusief op de staten is gebragt geworden staat niet meer voorkomt, dat Durks Jantje vroeger als de weduwe
Sijbranda D. enz. jaar 1841 (7)
Durks Johannes komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar
1812 (3)
Durks Jolle 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)
Durks Joukjen 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)
Durks L. D te Grouw staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de
geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Durks L. D. c.a. Lid van de Kerkenraad der Doopsgezinde Gemeente van Grouw het betreft hun request o.a. met een onderwerp dat
hunne gemeente reeds vroeg binnen hun Kerkgebouw verzameld waren maar naar mijn ( Asperen van G. de schout) bedunken is het
niets anders als een Uijtvloeisel van haat en afgunst waarmede zij jegens de Hervormden bezield zijn enz. jaar 1814 (3)
Durks L. wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is vermeld op de
Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de interessen van 1811 en de
2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald enz. jaar 1816 (4)
Durks Lannegjen de meid van Blok Durk Jans te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de
Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een
gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Durks Lolke D. Koopman 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)
Durks Lolke D., Olivier W., Petrus Mark wed. Klases Melke.een Dossier Onderwerp; het uitstellen van het advies op hun request enz.
jaar 1814 (20)
Durks Marten---- 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)
Durks Nolle Jans---- Westerkamp Andries en Durks Nolle Jans zij zijn benoemd tot Zetters voor de Indirecte Belastingen en beide te
Leeuwarden wonenede enz. jaar 1814 (
Durks Pieter in de Broek, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, Wymbritsreradeel
en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel
beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6)
Durks Pieter moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Gaast) voor het tekort komende
op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Durks Pieter---- Staads Harmen Geerts wonende op de Gragtswal bij Leeuwarden in qualiteit als boekhouder en Durks Pieter en Jelke te
Leeuwarden Schippers wonende aldaar op ’t Vliet in qualitet als Commissarissen van het Groot Schippers Gilde te Leeuwarden,
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onderwero; dat in den jare 1728 bepaald is dat geen vreemde buiten of inlandsche schippers in een vaartuig boven de 4 lasten groot
veenige ladingen binnen deze stad enz. het document isonder tekend door Bavius Franciscus enz. jaar 1814 (4)
Durks Pieter te Wijnaldum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter
opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Durks Pieter vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Dongjum 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)
Durks Pieter, van Oosterbierum, een beroepsbrief voor hem als Schoolmeester Coster en Voorzanger te Exmorra en Allingawier, alsoo
door het weijgeren der verklaaring van Mr. Wiersma Tiete Baukes Schoolmeester Coster en Voorzanger te Exmorra en Broersma Broer
Coster en Voorzanger te Allingawier, de gemelde bediening zijn komen te vaceren enz, was ondertekend door de secretaris van
Tjerkwerd Boer de F. en Jacobs Eit enz. jaar 1814 (5)
Durks Ruurd, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude jaar
1812 (3)
Durks S. L. te Grouw 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)
Durks Sikke als gebruiker der plaats van Ypma S. S. 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)
Durks Sioerd 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)
Durks Taeke moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Longerhouw) voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Durks Tjeerd, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt strekkende
enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814
(3)
Durks Wiebe de weduwe, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente
Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)
Durks Zije de knecht van Andries Hnedriks 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)
Durksen D. P. Sneek Veerschipper 12-05-1837

Durksen D. P. Sneek Veerschipper 27-05-1837

Durksen Pieter hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten
betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Durksma H. te Beets, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de staat der Gelden en Goederen
hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen,
Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Durkstra Sietze, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende
de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Durkstra Sietze, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende
de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Durksz L. D. ---- 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)
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)
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)
Durksz S. L. te Grouw 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)
Durksz Sijmon Lolkes te Idaarderadeel 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)
Durksz. Jelle te Baard, Rijtuigverhuurder jaar 1903 (2) , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Durksz. L. D. in qq Diaken ondertekend mede als Kerkeraadslid van de Doopsgezinde Gemeente te Grouw dat zij vinden zich in een
onaangename noodzakelijkheid, zich te beklagen over een ongelijk hunne Gemeente zedert een geruime tijd aangedaan van hunne Mede
Christenen de hervormeden enz. jaar 1814 (2)
Durksz. L. de weduwe te Dragten 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

8285

615-2, 33,1
19-06-1840

6388

59
06-101814
941
21-11-1814

5993

5994
6644

1043
24-12-1814
799
nrs. 46-74
25-09-1815

6046

357
24-05-1819

8280

526-1, 13
22-05-1840

6379

84 en 85
17-01-1814

6675

199
07-05-1818

6424

609
10-12-1817

6418

255-BB
01-06-1817

6032

201
24-03-1818

6069

342, 12
28-04-1821

6089

1194 blz. 1v
23-12-1822
95
25-01-1822
21-02-1825
30-A
21-02-1825
30-A
24-D
16-01-1824

6078
6868
6868
6830

6100

1215-1v
29-11-1823

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)
Durksz. L. S. de weduwe te Dragten wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Durksz. Lolke D. te Grouw, Capitein als zodanig verkoozen door de Luitenant Colonel Hogenbrug Egge Oenes en vermeld in een door
hem getekende brief bij de krijgsraad van het 10e Bataillon enz. jaar 1814 (1)
Durksz. Lolke Dirks gepatenteerde Koopman te Grouw betreft een request door hem geschreven en ondertekend 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)
Durksz. Lolke Durks Koopman te Grouw Onderwerp; het uitstellen van het advies op hun request en vele andere correspondentie
met/van de belastingen enz. jaar 1814 (20)
Durpsma Anne IJntzes 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)
Durselen & Comp.---- Heep J. J. te Ternaard Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart
van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg
onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te
Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan waarin genoemd Versteeg
Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te
Rotterdam, Fockema E. getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te
Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van
Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond
Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van
Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker
Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor
zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam voor zijn
huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de
weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide
Particulier binnen Rotterdam en getuige daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd
ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst
waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. &
Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de
Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade,
Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S., jaar 1819 (21)
Durstra J. te Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Dury ….?---- Limburg Styrum van Otto den Generaal Grave commanderende het 8e Territoriaale Militaire Devisie te Groningen
enz.onderwerp: een geschikt officier voor de provisionele waarneming enz. ook genoemd Dury ….? Inspecteur Generaal der Cavallery,
de Baron Sweerts de Landas ….? Als Generaal Majoor, den Luitenant Colonel van den Graaf ….? Als Luitenant Colonel van het 18e
Bataillon Infanterie te Groningen enz. jaar 1814 (3)
Dusausfet Louis Antoine, Kolonel, met signalement beschrijving staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en
Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende, zouden behooren
te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5)
Dusselaar H. 11 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen 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)
Dusselaar Melis Aldert Alert 231 Veenwouden 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)
Dussen van der Adrianus , Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen enz. enz. bij besluit 18 Januari
1815 No. 20 geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen enz. enz. gezonden zijn aan de
Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz. jaar 1818 (3)
Dussen v. J. 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)
Dussen van Ids G. Huisman te Goutum 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)
Dussen van Ids G. Huisman te Goutum, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang District Huizum, jaar 1822 (2)
Dussen van Ids Gijsberts door zijn overlijden is de post als zetter vrij gevallen en er worden voorgedragen Boer de Jochum en Hoekema
Paulus enz. jaar 1825 (2)
Dussen van Ids Gijsberts door zijn overlijden is de post als zetter vrij gevallen en er worden voorgedragen Boer de Jochum en Hoekema
Paulus enz. jaar 1825 (2)
Dussen van Ids Gijsberts wegens zijn benoeming tot Grietenij Ontvanger afstand gedaan als lid van de Grietenijraad wordt vermeld in
een brief van de Gouverneur van Vriesland aan de Administrateur voor het Binnenlandsch Bestuur betreffende dat er gedurende het
laatste vierendeels van het jaar 1823 verandering zijn gedaan in de Grietenij Leeuwarderadeel enz. jaar 1824 (2)
Dussen van Ids Ontvanger te Huizum , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Huizum in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
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Dussen, 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)
Dutreux J. te Luxemburg 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)
Dutrij Johana Maria ---- 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)
Duuren van Pieter * 12-11-1781 Leyden wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken met een
opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht
gedrag, gedurende de maand 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)
Duursma te Knijpe, Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij
Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Duursma D. Drachten De dienst is gestaakt wegens reparatie Dragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D. Drachten Secretaris- Boekhouder Dragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D. Drachten Secretaris Dragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D. Drachten Secretaris Dragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D. Drachten Secretaris Dragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D. Drachten SecretarisDragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D. D---- Blom van W. Vice President en Duursma D. D. Secretaris boekhouder der Dragtster Stoombootrederij hebben
ingestuurd stukken betreffende dat de dienst tussen Drachten en Leeuwarden op de Donderdagen tot nadere aankondiging worden
gestaakt enz. jaar 1882 (3)
Duursma D. D.---- Drachtster Stoombootrederij te Dragten, betreft een wijziging in de de dienstregeling Dragten op Leeuwarden en
van Dragten op Sneek, wegens eene reparatie van een der schepen tot nadere aanondiging enz. enz. jaar 1883 (3)
Duursma D. D.---- Drachtster Stoombootrederij te Dragten, betreft een wijziging in de de dienstregeling Dragten op Leeuwarden en
van Dragten op Sneek, met het schip de “Koningin Emma” ook aanwezig een folder waarop dit vermeld is enz. jaar 1883 (7)
Duursma D. D. Boekhouder fa. Stoomboot “Dragten”, maakt bekend in een handgeschreven brief die hij ondertekend en een
advertentie (waarop een Zeilboot staat afgebeeld) en een folder (waarop een stoomboot staat afgebeeld en een aanplakbiljet waarop
een stoomboot) dat de Zomerdienst van Dragten naar Leeuwarden en Dragten naar Sneek v.v. zal beginnen op 11 April a.s. en de
Winterdienstregeling vanaf 3 October enz. jaar 1881 (3dossiers) (13)
Duursma D. D. Drachten Boekhouder Dragtster Sto ombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D. D. Drachten Boekhouder Nieuwe Dienstregeling Dragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D. D. Drachten BoekhouderDragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D. D. Drachten Dragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en
tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D. D. Drachten Secretaris Boekhouder Dragtster toombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D. D. Drachten Secretaris Dragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D. D. Drachten Secretaris Dragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D. D.---- Drachtster Stoombootrederij te Dragten, betreft de dienstregeling Dragten op Leeuwarden en van Dragten op Sneek,
ook aanwezig : een folder met de aankondiging vertrektijden , varende met de Stoomboten “Dragten” en “Koningin Emma” ook een
krantenadvertentie met deze aankondiging en de prijzen worden daar vermeld zowel voor Pasagiers als voor vervoer van Vee en
Goederen enz. getekend door: Meulen van der E. J. en Duursma D. D. secretaris boekhouder der Dragtster Stoombootrederij jaar
1882 (5)
Duursma D. D.---- Drachtster Stoombootrederij te Dragten, betreft de dienstregeling Dragten op Leeuwarden en van Dragten op Sneek,
ook aanwezig : een folder met de aankondiging vertrektijden met als Kapitein Kroes P. en Conducteur Klasema J. , getekend door:
Meulen van der E. J. en Duursma D. D. secretaris boekhouder der Dragtster Stoombootrederij verder genoemd Kuipers G. R. bestelhuis
te Dragten jaar 1882 (3)
Duursma D. D.---- Drachtster Stoombootrederij te Dragten, betreft de dienstregeling Dragten op Leeuwarden jaar 1883 (3)
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Zomerdienst van Dragten naar Leeuwarden en Dragten naar Sneek v.v. zal beginnen op 11 April a.s. en de Winterdienstregeling vanaf 3
October enz. jaar 1881 (3dossiers) (13)
Duursma D. Drachten Boekhouder Drachtster Bootrederij , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier (10)
Duursma D. Drachten Boekhouder Dragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D. Drachten Boekhouder Dragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D. Drachten Boekhouder, Nieuwe Dienstregeling Drachten, Leeuwarden, Sneek, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties1882-1918
Duursma D. Drachten Boekhouder, Wijziging DienstregelingDrachten, Leeuwarden, Sneek, Dossier met Advertenties en ander
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D. Drachten De dienst is gestaakt Dragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D. Drachten Secretaris, Nieuwe Dienstregeling Dragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D.---- Oosterbaan F. J. President en Duursma D. Secretaris/Boekhouder van de Dragtster Stoombootrederij te Dragten varende
met de Stoomboten Dragten en de Koningin Emma van Dragten op Leeuwarden maken bekend de Nieuwe Diensregelingen jaar 1884
met vermelding van de vertrektijden enz. jaar 1884
(4 akten ) (12)
Duursma D.---- Oosterbaan F. J. President en Duursma D. Secretaris/Boekhouder van de Dragtster Stoombootrederij te Dragten varende
met de Stoomboten Dragten en de Koningin Emma van Dragten op Leeuwarden maken bekend de Nieuwe Diensregelingen jaar 1885 ,
met vermelding van de vertrektijden op een gedrukt Biljet enz. jaar 1885 ( 3 akten ) (9)
Duursma D.---- Oosterbaan F. J. President en Duursma D. Secretaris/Boekhouder van de Dragtster Stoombootrederij te Dragten varende
met de Stoomboten Dragten en de Koningin Emma van Dragten op Leeuwarden maken bekend de Nieuwe Diensregelingen jaar 1886 ,
met vermelding van de vertrektijden op een gedrukt Biljet enz. jaar 1886 (3)
Duursma D. ----Oosterbaan F. J., President en Duursma D. Secretaris/Boekhouder van de Dragtster Stoombootrederij te Dragten
varende van Dragten op Leeuwarden maken bekend de Nieuwe Diensregelingen vanaf 6 Mei1887 , met vermelding van de vertrektijden
op een gedrukt Biljet enz. jaar 1887 (2 akten) (6)
Duursma D. ----Oosterbaan F. J., President en Duursma D. Secretaris/Boekhouder van de Dragtster Stoombootrederij te Dragten
varende van Dragten op Leeuwarden maken bekend de Nieuwe Diensregelingen vanaf 30 Maart 1888 , met vermelding van de
vertrektijden op een gedrukt Biljet enz. jaar 1888 (3 akten) (9)
Duursma D. ----Oosterbaan F. J., President en Duursma D. Secretaris/Boekhouder van de Dragtster Stoombootrederij te Dragten
varende van Dragten op Leeuwarden maken bekend de Nieuwe Diensregelingen vanaf 5 April 1889 en later nog van 04-10-1189 , met
vermelding van de vertrektijden op een gedrukt Biljet enz. jaar 1889 (2 akten) (6)
Duursma D.Drachten Boekhouder Wijziging Dienstregeling Drachten op Leeuwarden, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma D.Drachten Boekhouder, Nieuwe Dienstregeling Dragtster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Duursma Djurre Durks Handgeschreven brief met Handtekening van Trijntje Klazes Pel weduwe van Djurre Durks Duursma jaar
1840
Duursma Djurre---- Pel Pieter Klazes wordt vermeld op een staat van requesten om gedeeltelijken vrijdom van den Accijns op den Turf,
uit krachte van enz. voor zijn Kalkbranderij te Dragten als voogd over de minderjarigen kinderen van Duursma Djurre onder de firma
van de erven Duursma enz. jaar 1841 (1)
Duursma Djurre---- Pel Trijntje Klazes weduwe van Duursma Djurre fabrikant te Dragten het betreft een document inslag van Turf
65.000 tonnen voor hare Kalkbranderij enz. jaar 1839 (4)
Duursma Douwe Sijtzes te Lippenhuizen staat vermeld op een document genaamd Staat met 11 kolommen informatie van boeten en
Justitiekosten waarvan de overbrenging op het memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uithoofde van Onvermogen der Debiteuren enz.
jaar 1841 (4)
Duursma E. Commies te Makkinga, Onderwerp: dat de feitelijke aanranding tegen voornoemde door de Molenaar Mulder Jan Jans te
Appelscha enz. dat dat niet ongestraft mag blijven enz. jaar 1825 (2)
Duursma E. 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)
Duursma E. J. 31 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)
Duursma Eeuwe Jans 265 Ureterp 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)
Duursma Egbert Piers---- 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)
Duursma F. L. 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 Ureterp in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Duursma G. J. te Rijperkerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter
opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
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Duursma G. S. secretaris bij het Schoutambt te Hardegarijp Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van door den
Heer Schout van de Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven voor den dienst van 1814 naar
aanleiding van het besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland van den 14e Maart 1814 no. 166 enz. jaar 1815 (8)
Duursma G. Secretaris bij de Schout 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)
Duursma Geert Jans te Rijperkerk Hij staat in een document als voordracht tot zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Hardegarijp enz. enz. jaar 1822 (2)
Duursma Geert Jans van beroep klerk, wegens zijn onpasselijkheid enz. enz jaar 1822 (1)
Duursma Geert Jans van beroep Schoolmeester te Rijperkerk wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente Hardegarijp door de
Schout Reitsma G. G. van de gemeente Hardegarijp jaar 1814 (1)
Duursma Geert Jans ---Gedetailleerde staat wegens gedane uitschotten door Duursma Geert Jans Secretaris bij het Schoutambt van
Hardegarijp enz. jaar 1815 (5)
Duursma J. D. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden,
ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote bron
van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen wegens te hoog leggen van de bovenste drempel
enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)
Duursma Jan F. 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)
Duursma Jan Foppen ---- Brandsma W. of H.? Schatter voor het slagtvee te te Oldeberkoop verzoekt om zig voor eenige tijd met verlof
van zijn standplaats te verwijderen en in zijn afwezigheid voor te dragen Duursma Jan Foppen van beroep Landbouwer te Oldeberkoop
enz. enz. jaar 1825 (4)
Duursma Jan Foppes 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)
Duursma Jan Luitjens Grofsmid 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)
Duursma Janke Geerts te Rijperkerk , staat op: Gedetailleerde staat wegens gedane uitschotten door Duursma Geert Jans Secretaris bij
het Schoutambt van Hardegarijp enz. wegens s’avonds aanzetten van het vuur voor de mannen van de Nagtwagt aldaar enz. jaar 1815
(5)
Duursma Jitske komt voor in een documeht met als onderwerp: Armenzorg te Wijnjeterp jaar 1819 (2)
Duursma Korn’s Feddes staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het
Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)
Duursma L. 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 18301840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Duursma L. S. 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra
van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Duursma Libbe Jans, ---- 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)
Duursma Libbe Jans, , onderwerp: Armenzorg Wijnjeterp jaar 1819 (2)
Duursma Lodewijk---- Mast Geertje zij begeleid Duursma Lodewijk oud 1 jaar naar zijn ouders die reeds in Duitsland zijn, Komt voor
op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914
met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Duursma Luitje Jans 305 Kollum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie
Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Duursma P. D. Koopman en Winkelier te Drachten Betreft terugbekoming van Accijns van veloren gagaan zout enz. enz. jaar 1841 (4)
Duursma P. D. te Dragten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur
van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100
personen die Patentplichtig waren (76)
Duursma P. te Dragten staat als uitvoerder van 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 bij de Plaatselijke
Ontvangers enz. jaar 1841 (6)
Duursma Pope D. te Drachten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Duursma Poppe Djurres---- Vries de Isaac arbeider te Dragten het betreft een belastingdossier ter zake een door de Schatters der
Personele Belasting over den Dienstjaar 1840/41 tegen hem opgemaakte Procesverbaal van de Huurwaarde van Eene Kamer Wijk L.
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nr. 342 tevens een Procesverbaal van herziening d.d. 6 augustus 1840 door Jongsma Pieter Arends te Lippenhuizen van beroep
Rijksschatter , Duursma Poppe Djurre van beroep Tegenschatters te Dragten ook een Sommatie beide laatste ondertekenen een
document enz. jaar 1840 (12)
Duursma Poppe Djurres---- Zandstra Pieter Eelkes te Dragten het betreft een belastingdossier ter zake een door de Schatters der
Personele Belasting over den Dienstjaar 1840/41 tegen hem opgemaakte Procesverbaal van de Huurwaarde perceel Zuiddragten letter
B tevens een Procesverbaal van herziening d.d. 5 augustus 1840 door Jongsma Pieter Arends te Lippenhuizen van beroep Rijksschatter
, Duursma Poppe Djurre van beroep Tegenschatters te Dragten benoemd door Pieter Eelkes Zandstra ook een Sommatie beide laatste
ondertekenen een document enz. jaar 1840 (12)
Duursma R. E. te Oldeberkoop 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)
Duursma R. E. te Oldeberkoop, 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)
Duursma R. 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)
Duursma Sieger W. ,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente
Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April
1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Duursma Steven Egberts 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)
Duursma Steven Engberts te Opsterland 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)
Duursma Wybe Foppes te Elsloo 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)
Duurswoude----aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Duval Pierre * 1-8-1796 te Brussel wordt vermeld in een document Nationale Militie Ligting van het Jaar 1818 welke niet tot de
primitive oprigting der nat. Mil. behooren en na hunne inlijving op den voet enz. regt op vrijstelling hebben verkregen en mitsdien
ontslag verlangen met een lijst met 10 kolommen informatie enz. jaar 1817 (6)
Duvelaar v.d. Spiegel N. te ’s Gravenhage staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, bedragen enz.
genaamd: Staat van Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna volgende Ambtenaren en
Geëmployeerden waartoe hij behoort enz. enz. jaar 1814 (11)
Duwel Jan 208 is zijn volgnummer en 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)
Duyes Rinke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot
vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren
der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal
worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Duyf W. S. fl. 433,= wegens Tractement als Opzichter, Onderwerp: een door de Alg. Rekenkamer finaal verevende certificaat van
betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (2)
Duyff E. Deurwaarder te Ferwerd , onderwerp; executiekosten en veiling van drie huisjes op het eiland Ameland enz. verder genoemd
de heer Heerkeren van W. R. J. D. Rentmeester der domeinen van Ameland enz. jaar 1817 (3)
Duyker Luijkes Gerrijts ---- Klijnstra Jasn Pieters, Huisman en Veenbaas te Harich Gemeente Balk , een door hem geschreven brief en
ondertekend dat hij wordt aangesproken voor een boete van 400 guldens , de waarde van 4 varkens welke door hem in de maand
Novemeber 1814 zonder geslagt te hebben enz. enz. tevens een verklaring geschreven en getekend door Boersma Jelle Boukes
Arbeider, Duyker Luijkes Gerrijts Turfmaker, en Kool Luijkes allen te Oudega die verklaren dat zij Klijnstra Jans Pieters geduurende
de maand November 1814 in zijne Turfgravery heeft opgehouden en zij dit onder eede willen bevestigen jaar 1815 (4)
Duyn van der Gouverneur van Zuidholland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat
Boer de Gerrit plaatsvervanger van Robert J. welke ofschoon hij zijnh verlofpas had moeten over te geven aan de Burgemeester van
Brielle enz. jaar 1818 (2)
Duyn van Maasdam van der Graaf ….? in Zuid Holland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien
bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de
Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht,
enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Duynen van F. te Dordrecht hij verzoekt om een vergunning gebruik te mogen maken van de Friesche vaarwaters om voor zijn schip
de “Henri II” tevens een Rijkstelegram, een advies van de Hoofingenieur van den Provinciale Waterstaat enz.jaar 1901 (9)
Duysen van Anne met zijn signalement zoal b.v. kleur haar en ogen enz. hij wordt vermeld als Nachtwacht te Haskerland jaar 1915 (3)
Dwars H. te Eemnes buiten, 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)
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Dwars Steven * 15-09-1792 Wijhe 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)
Dwingelo, ---- 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)
Dwinger Aron gehuwd met Grünberg (Grunberg) Esther,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
Dwingersma Abraham Marcus, 960 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)
Dwingersma Isaac Marius, 894 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)
Dwingersma Marcus Izaac Levy, Een staat van Miliciens dienende in het 8e reriment infanterie waarin vermeld de namen van soldaten
die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (2)
Dyk J. te Zwaag 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)
Dyk van W. te Utrecht, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland,
Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende bepalingen omtrent de organisatie
van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8)
dossier (14)
Dykman Wyger 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)
Dykstra Fedde J. Met zijn signalement zoals kleur haar enz. hij is Politiebediende te Dokkum jaar 1915 (3)
Dykstra J. T. te Oudwoude Predikant Classis van Dokkum wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de
zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Dykstra Thomas * Oldeboorn Voordracht tot benoeming en de benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden jaar 1919 (3)
Dyon Luitenant Kolonel 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)
Dyon Pieter, overleden en geboortig uit Leeuwarden gewezen Militair de secretaris van Staat verzoekt de Gouverneur de naastbestaande
enz. jaar 1815 (1)

