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Eijsinga S. H. (Schelte Hessel) Roorda van (Jhr) Grietman te Langweer Onderwerp; Schatter voor het personeel enz.
enz. jaar 1825 (2)
Eijsinga S. H. (Schelte Hessel) Roorda van Jhr) 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)
Elzeloo Jacob Frankes 109 guldens 1 stuiver en 8 penningen, Dit heeft hij nog tegoed van de Gemeente Balk en wordt
vermeld in Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk enz. enz. waar ingesloten
deze Staat der nog ongeliquideerde schuld ten laste der Algemene Armedirectie te Balk antericus den jare 1813 enz. jaar
1816 (5) totale lijst (11)
Elzenga A. Borg voor een leverancier betreffende een Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de
gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)
Elzenga Douwe Gerbens, Kustkannonnier onder de 2e Compagnie, 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)
Elzenga J. Hij heeft ingeschreven voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Vlees en Rundervet aan
de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (6)
Elzenga J. R. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk
Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz.
Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun
als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft
door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede
dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)
Elzenga Jacob te Kimswert wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen
van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en
een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Elzenga Jelle R. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de
belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en
3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Elzenga M. te Blija 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)
Elzenga O. Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de
aanneming is geschied met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)
Elzenga Pieter A. ,Winkelier te Hijlaard met (32 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)
Elzenga T. 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)
Elzenga W. E. te Blija staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C.
(Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen
enz. jaar 1841 (6)
Elzer Gabe 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)
Elzer Jan Rinkerts 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)
Elzer Joh’s staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen
voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt
vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Elzes hattem, 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)
Elzing A. R. Tapper van beroep 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)
Elzing H. P. Schoenmakersknecht 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
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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)
Elzing R. J. Timmerman te Irnsum, een request in een brief met zijn handtekening om de wegruiming te bevorderen
voor het hek op de oostelijke berm des wegen aldaar dat geplaatst werd door de Weduwe Fokma T. J. , enz. enz. met
een tekening van het dorp Irnsum enz. enz. jaar 1883 (10)
Elzinga Dieuwke, 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)
Elzinga ….? de weduwe te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Elzinga ….? de weduwe te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Elzinga A. A. te Gaastmeer, onderwerp; bekeuring , jaar 1841 (2)
Elzinga A. A. wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te
Leeuwarden genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem, jaar 1841 (7)
Elzinga Aan Annes 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)
Elzinga Albert Agent van Politie Sneek Met Signalement jaar 1916
Elzinga Albert Met signalement Agent van Politie Sneek jaar 1915 (3)
Elzinga Andries Dirks 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)
Elzinga Anna vrouw van Suierveld Ype, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats
en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Elzinga B. (ook Elsinga) wonende aan de Blesse hij wordt aangesteld als opzichter ter vergroting van het Tuchthuis te
Leeuwarden tegen een beloning van f. 90 per maand enz. jaar 1824 (6)
Elzinga Bauke Jacobs te Kimswerd debitant der nederlandsche loterij enz jaar 1824 (2)
Elzinga Betje Klazes---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema
Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga
Hiltje Jans zonder beroep, Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen
Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd
van Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van
wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga
Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en
erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds
Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14
Elzinga C. Mr. Verwer en Glasemaker hij staat vermeld op de Nota van Pretentien van diverse persoonen wegens ten
dienste van s’ Lands Gebouwen te Leeuwarden in den jaare 1811 tot 1813 gedaane Arbeid en Leverantie tevens de
bedragen hiervoor enz. Jaar 1814 (5)
Elzinga C. Mr. Verwer en Glasemaker staat vermeld op de Nota van Pretentien van Diverse personen wegens ten
dienste van s’Lands gebouwen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (5)
Elzinga Cornelis te Leeuwarden een verzoek ter bekoming van een pensioen, aanbeveling van de burgemeester van
Leeuwarden is dat zijn request bevat de waarheid en heeft zijn posten altijd tot genoegen vervuld en hij verdiend het om
met enig pensieon begunstigd te worden enz. jaar 1820 (2)
Elzinga D. hij ondertekend samen met meerdere personen een document als lid van de Grietenye Raad van Utingeradeel
en Engwierden in de laatst genoemde Grietenij in de Terbansterschans bijeen gekomen betreffende de aanscherping
door de heer Gouverneur van Vriesland in dato den 24e maart 1821 en er bestaat nu een verschil betreffende de
grenswijziging enz. verder wordt verwezen naar de kaarten van Schotanus ….? en Halma ….? jaar 1821 (3)
Elzinga D. te Terband Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Elzinga D. te Terband, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en
bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
Elzinga de weduwe te Anjum, 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)
Elzinga de weduwe te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
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Elzinga de weduwe te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper
P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van
dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van
Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar
1841 (6)
Elzinga Dirk en Terwisga Lykele Markus zij zijn als Schatters over 1824 te Terband gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
Elzinga Dirk te Aengwirden, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden
der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven
der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt
vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)
Elzinga E. A. 25 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)
Elzinga E. W. Blija Schipper op de Jonge Gosse vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10
kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)
Elzinga Eelke W. te Blija Beurt en Veerdienst van Blija 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 1860 (8).
Elzinga F. J. te Nijkerk (Fr) 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)
Elzinga F. J. te Stiens is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Elzinga Folkert Jans Stiens Schipper en Koopman jaar 1839
Elzinga Folkert Y. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw,
Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Elzinga Frans, 106 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)
Elzinga Freerk Johannes te Barradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve
van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Elzinga G. H. te Zwaagwesteinde 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)
Elzinga Geert, 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)
Elzinga Geert,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)
Elzinga Gerrit Klazes te Westdongeradeel 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)
Elzinga Gerrit L. , Beurt en Veerdienst van Ternaard op Dokkum en 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 1859 (8)
Elzinga H. Ontvanger der belastingen enz. te Baard hij is in den avond van de 15e April overleden en er wotrdt
voorgesteld voor zijn post als waarnemer de ontvanger Tjaarda te Jorwerd enz. jaar 1823 (1)
Elzinga H. D. te Holwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7)
Elzinga H. Een wagen en een los Paard declaratie door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland
enz. jaar 1814 (6)
Elzinga H. hij is borg voor Elzinga O. Hij heeft ingeschreven voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering
van Vlees en Rundervet aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (3)
Elzinga H. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en
afkondiging over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de
ontvangers der patenten enz. jaar 1814 (2)
Elzinga H. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en
afkondiging3e Kwartaal 1814 enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de
ontvangers der patenten enz. jaar 1815 (2)
Elzinga H. L. Onderwijzer der Jeugd te Bozum onderwerp de Schoolpopziener Visser H. W. C. A. schrijft in een brief
dat hij naar waarheid naar waarheid meot vermelden dat Elzinga H. L. zig heeft toegelegd op de verbetering van het
onderwijs en dat zijn ijver is thans onvermoeid en heeft altijd een bekrompen bestaan gehad en nu reeds 70 jaar is en hij
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tot ontvanger van’s Lands middelen aangesteld enz. enz. maar dat een dubbele post te zwaar is op zijn leeftijd en hij
reeds 50 jaar onderwijzer is enz. jaar 1815 (4)
Elzinga H. 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)
Elzinga H. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen
der overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het
4e kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2)
Elzinga H. te Bozum Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en
deuren en venstergeld jaar 1815 (2)
Elzinga H. te Zwaagwesteinde, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Elzinga Haaie, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916
(3)
Elzinga Haantje, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van
het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging
in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor
opzending enz. enz. jaar 1839 (10)
Elzinga Haend Leenderts hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding
van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Elzinga Harend Leendert, 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)
Elzinga Hendrik H. Kuipersknecht van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw,
Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Elzinga Hendrik te Blija: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Bornwerd over
voorgaande jaren benevens die van 1814 aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)
Elzinga Hendrik, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van
het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging
in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor
opzending enz. enz. jaar 1839 (10)
Elzinga Hermen wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten
van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Elzinga J. betreft het aannemen van het leveren van Vlees en Rundervet in de gevangenishuizen van Leeuwarden jaar
1816 (6)
Elzinga J. ., wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien en
Verschotten in den maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar
1814 (4)
Elzinga J. E. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Arrest
en Huis van Justitie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e Trimester 1812 met vermelding van b.v.
geleverde goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)
Elzinga J. 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. in de Gemeente Anjum, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Elzinga J. K. Surhuisterveen Open Vaartuig jaar 1837

Elzinga J. K. te Buitenpost een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot slootdemping op
zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Buitenpost enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de
situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10)
Elzinga Jacobus, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Elzinga Jan Kollum (28 jaar) Veldwachter teKollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1919 (3)
Elzinga Jan Durks behorende tot de Nationale Garde nog geld tegoed enz. enz. jaar 1814 (3)
Elzinga Jan Gerrits, wegens gedane voorschotten voor Johannes Lutske in 1811 te Blija voor de enz. enz. , hij/zij wordt
vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp
Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813 Jaar 1814 (4)
Elzinga Jan Joh’s te Oostdongeradeel 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)
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Elzinga Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915
(3)
Elzinga Jochum, 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)
Elzinga Johanes Tjeerd 160 Foudgum 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)
Elzinga Johannes---- Pieters Sieds, Koopman te Leeuwarden dat hij door Elzinga Johannes van beroep Slager te
Leeuwarden gedagvaard is voor den Vrederegter wegens betaling van enz. jaar 1814 (1)
Elzinga Johannes---- Schut (Schiet?) Hylk huisvrouw van Elzinga Johannes Mr. Vleeschhouwer te Leeuwarden
aannemer van rundervlees en rundvet voor de gevangenis te Leeuwarden, ook genoemd de deurwaarder Harmenzon
Elzinga Johannes te Firdgum, Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van
allen aard welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen
aan Dorpsregters ), akte jaar1815 (2) (9
Elzinga Johannes Tjeerds 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)
Elzinga K.---- Brouwer Jan van beroep Tapper, Wijnands Boei van beroep Tapper, Althuizius Dirk zonder beroep,
Miedema ….? , de weduwe zonder beroep, Wit de Frans , de weduwe Modiste. Repko Jan van beroep Trekschipper,
Bouwmeester Wieberen van beroep Trekschipper, Monkel Henderikus van beroep Trekschipper, allen eigenaars van
het vaste Veer tusschen Sneek en Leeuwarden aangevangen in het jaar 1663 wonende te Sneek , Onderwerp: o.a.
handgeschreven brief met al hunne handtekeningen ,een aankondiging van hun Trekschuitendienst van Sneek op
Leeuwarden, wat ook in een advertentie (3stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd tevens de Dienstregeling en
Tarief voor Personen en Bagage, het Hoofdkantoor is te Sneek en te Leeuwarden bij Elzinga K. op het Schavernek, en
de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld, jaar 1880 (4)
Elzinga K. G. , voor geleverde en gemaakte schoenen aan de Armen enz. in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op
een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren
1810, 1812 en 1813 Jaar 1814 (4)
Elzinga K. S. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Elzinga K. S. wordt vermeld in een document genaamd; Lijst door den Gouverneur geverifieerde en geviseerde
declaratien van Justiteele Ambtenaren in de Provincie Vriesland gedurende de maanden januari, februari en maart in het
jaar 1825 met vermelding van functie en bij welke rechtbank en bedrag van de Declaratie, jaar 1825 (3)
Elzinga Klaas Klazes 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)
Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde
personen Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans
Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep, Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar,
Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes
als vader en voogd van Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes
Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van
haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken
te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder
genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833
(14
Elzinga Klaas Sjoukes---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema
Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga
Hiltje Jans zonder beroep, Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen
Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd
van Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van
wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga
Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en
erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds
Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14
Elzinga Klaas Sjoukes---- Oedses Antje weduwe van Zuidema Albert Hendriks, Kasteleinske te Suameer, ten hare huize
op vordering van Hettema Walter Douwes rentenier te Suameer is door Meester Beuckens Braunius Paulus Marinus
Openbaar Notaris te Bergum de gedane aankondigingen van een veiling enz. enz. van een Huizinge, Schuure, Hovinge
met bomen aan den Ouden Dam te Suameer hebbende Kuiper Sieppe Jans ten oosten Zandstra Jan Jacobs en Elzinga
Klaas Sjoukes ten zuiden en de vaart ten westen en de gehele steeg ten noorden is verhuurd aan Meulen van der Wybe
Pieters enz. jaar 1817 (9)
Elzinga Klaas Sybrens te Buitenpost 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)
Elzinga Kornelis , wonende in de wijk H.no. 73 oud 65 jaren Collecteur en Gaarder en thans zonder middelen van
bestaan te Leeuwarden in 1807 aangestels als taxateur te Maasland enz. enz. Onderwerp een request, jaar 1820 (3)
Elzinga Kornelis wonende te Leeuwarden betreft zijn request hij is oud ambtenaar en omdat de omstandigheden waarin
hij actueel verkeerd enz. jaar 1820 (1)
Elzinga L. K. 9 febr. En 8 juni 1811 voor Hout enz. , 2e Hoofdstuk over 1811 en Later, Komt voor in Memorie
Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van
Weststellingwerf op den laatsten July 1813 jaar 1815 (10)
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Elzinga L. 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)
Elzinga L. W. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van
Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van
o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar
van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)
Elzinga M. D. te Blija, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Elzinga M. D. te Blija, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Elzinga M. D. te Blya, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen
dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Elzinga M. D. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel
ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd
met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840
(5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Elzinga Marten J. Wegens aanhalen van bouwmaterialen aan de barak te Pazens , Hij wordt vermeld op een door de
schout van Metslawier afgegeven staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens
inkwartiering der Franse Douaniers in 1812 en 1813 enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (5)
Elzinga Marten 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)
Elzinga Meike J., Boer te Huins met (17gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Elzinga Melle J. , 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)
Elzinga Melle, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)
Elzinga Melle, 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)
Elzinga Melle, 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)
Elzinga O. Hij heeft ingeschreven voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Vlees en Rundervet
aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (3)
Elzinga O. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar
van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze
laste gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij
hun gewoon bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)
Elzinga Otte Rundvlees en Rundvet----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)
Elzinga Otto, 432 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)
Elzinga P. ---- 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 vlees bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)
Elzinga P. A. Schoenmaker van beroep 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)
Elzinga P. A. te Jorwerd 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)
Elzinga P. Tilburg Sollicitatie voor Veldwachter te (Ferwerderadeel) jaar 1919 (4)
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Elzinga P. Tilburg Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1920 (5)
Elzinga P?. of 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)
Elzinga Philipp Jans geboren te Harlingen , Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst
zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2)
Elzinga Pieter Jochums---- Faber Oege Eeltjes, , Faber Eerde Eeltjes , Faber Akke Eeltjes , huisvrouw van Elzinga
Pieter Jochums , Faber Eerde Eeltjes request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Faber Eerde
Eeltjes jaar 1824 (1)
Elzinga Pieter Jochums---- Faber Oege Eeltjes, , Faber Eerde Eeltjes , Faber Akke Eeltjes , huisvrouw van Elzinga
Pieter Jochums , Faber Eerde Eeltjes terugzending van hun request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap
van Faber Eerde Eeltjes jaar 1824 (1)
Elzinga Pieter Tilburg Nijverstraat 116 , Sollicitatie voo Veldwachter te Hemelum, jaar 1920 Oldephaert (3)
Elzinga R. een voorlopige verevening van de alg. rekenkamer wegens daggelden met vermelding periode en bedrag
enz. jaar 1823 (2)
Elzinga R.---- 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)
Elzinga R. een voorlopige verevening van fl. 135.= wegens daggelden als opzichter bij de Havenwerken te Harlingen
enz. jaar 1823 (2)
Elzinga R. fl. 299.= wegens Tractement als Opzichter, Onderwerp: een door de Alg. Rekenkamer finaal verevende
certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (2)
Elzinga R. hij staat op een document dat hij geld tegoed heeft (ontvangt) van de Heer Inspecteur Generaal
Administratien van den Waterstaat enz. jaar 1825 (1)
Elzinga R. 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)
Elzinga R. 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)
Elzinga Reinder Matthijs Broodbakker te Oudeschoot sedert Mei 1841, een handgeschreven brief met zijn
handtekening met een request en een terugzending van een request van hem betreffende de afstand naar het gemaal
enz. enz. enz. jaar 1841 (6)
Elzinga Romke * Garijp Voordracht tot benoeming en de benoeming totVeldwachter te Leeuwarden jaar 1919 (3)
Elzinga Romke Klazes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het
Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier
(13)
Elzinga S. 28 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)
Elzinga S. 4 is zijn volgnummer in de de Gemeente Idaarderadeel bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)
Elzinga Sake Jans dewelke op den 29 April 1822 bij vrijwillig enz. en zijnde plaatsvervanger voor Folkerts Klaas Ottes
uit de Gemeente Wonseradeel en bij vonnis van de Krijgsraad enz. jaar 1824 (5)
Elzinga Sake Jans dewelke op den 29 April 1822 bij vrijwillig enz. en zijnde plaatsvervanger voor Folkerts Klaas Ottes
uit de Gemeente Wonseradeel en bij vonnis van de Krijgsraad enz. jaar 1824 (5)
Elzinga Sape Metkes, hij wordt vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum
voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan in den jare 1822 met in diverse
kolommen de vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum
loslating of vertrek en Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823 (7)
Elzinga Sape Metskes Elzinga Arbeider te Zwaagwesteinde------ Hij staat op een Generale lijst Departement der
ontvangsten der taxatien van onroerende goederen en eigendom enz. enz. jaar 1841 (3)
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Elzinga Sijbrigje Johs, 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)
Elzinga Sije---- Kant de Jan, Hoekstra Rintje, Hulscher Bernardus en Elzinga Sije hebben zich vrijwillig aangemeld om
in de schutterij van de Stad Leeuwardenn te dienen enz. jaar 1814 (1)
Elzinga Sije Sijbrens 239 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)
Elzinga Simon * Dokkum 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)
Elzinga Sjouke Klazes---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema
Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga
Hiltje Jans zonder beroep, Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen
Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd
van Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van
wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans als moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas
Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en
erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds
Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14
Elzinga Sybe, 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)
Elzinga Tepske Klazes---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema
Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga
Hiltje Jans zonder beroep, Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Frijtzen
Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd
van Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Frijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van
wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga
Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en
erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds
Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14
Elzinga Tjeerd Hendriks Koopman te Zwaagwesteinde------ Hij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten
der taxatien van onroerende goederen en eigendom enz. enz. jaar 1841 (3)
Elzinga Tjeerd Johannis wordt vermeld op een Nominative Staat van het Bat. Inf. Nat. Mil. No. 1 der manschappen uit
de ligting van 1814 die op de 31e mei 1817 uitgeloot zijn en zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot
van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (3)
Elzinga Tjeerd, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Elzinga Trijtzen Klazes---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema
Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga
Hiltje Jans zonder beroep, Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen
Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd
van Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van
wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga
Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en
erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds
Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14
Elzinga Willem, 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)
Elzinga Wopke, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Emaus Jan---- 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)
Embden Pieter Barends,---- Komst Jan Baukes , de ontvanger der belastingen verzoekt autorisatie aan de Gouveneur
tot toestemming tot het verkopen van het pand Wijk F. no 107 eigendom van voorgenoemde, wegens het niet voldoen
aan zijn financieele verplichtingen enz. enz. de hypotheekgever (20-09-1811) en schuldeiser is Bolman Albert,
Koopman en wonende aan de Noordkant op de Voorstraat binnen Harlingen, wordt ook in genoemd Embden Pieter
Barends wonende in de Bagijnestraat letter F. no. 334 te Leeuwarden, en Roosen Hinke Abrahams echtlieden te
Harlingen volgens obligatie datum d.d. 15-12-1804 tevens Roorda Jacob, Sandt van Noten Wm. Te Harlingen,
Komsma Jan Baukes , Metsens van Michiel te Harlingen, Smits Hendrik J. , ook wordt vermeld wie eigenaar is
van…… enz. enz. jaar 1819 (6)
Embden van Isaac 170 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)
Embdenaar Barend, 2 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
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wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen (48)
Embdenaar Barend, 71 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)
Embdenaar Bernardina er wordt aan de Gouverneur door de Burgemeester van Leeuwarden berigt dat haar onderstands
domicilie te Leeuwarden is enz. jaar 1841 (3)
Embdenaar P. K., ---- Gosliga P. , Noord van A., Cats J., Embdenaar P. K., Romkema de weduwe, Jansma de weduwe,
Ploeg van der Rein en Groot de Douwe J, Huisman te Teers alle landeigenaren onder de Gemeente Huizum gebruik
makende van hun recht om hertaxatie te vragen van hun landen enz. enz. aar 1818 (1)
Emden Een boekje over de Nederlandsche Transito Handel i.v.m. het Dortmund-Eemskanaal en de uitbreiding der
havens te Emden en te Delfzijl, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe
meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1900 (18)
Emkes Durkjen, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1814 (2)
Emkes Geeske, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1814 (2)
Emkes Sjouke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Murmerwoude jaar 1814 (6)
Emkes Sjoukje, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Murmerwoude jaar 1812 (9)
Emmelenkamp.----Vissing A. C. Dominee vertrokken van Emmelenkamp naar de Gemeente Roswinkel Onderwerp de
verhuiskosten van fl. 389,.50 wie dat zal betalen enz. enz. ook een brief met lakzegel van de grietman Vierssen P. O.
van (Pompejus Onno) van Schoterland jaar 1823 (7)
Emmelenkamp----Vissing A. C., Dominee en als Leeraar te Roswinkel, maar daar weer vetrokken en gegaan naar de
gemeente van Sint Jansga enz. enz. enz. verder zijn erbij een memorie van kosten die de gemeente Roswinkel door
domineeVissing A. C. van Emmelenkamp af te halen en naar Roswinkel over te brengen alles gespecificeerd met
bedragen enz. jaar 1823 (6)
Emmenga Albert Rietzes 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)
Emmerik Christiaan, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916
(4)
Emmerik E. L., staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Emmerik N., 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)
Emmerik Nicolaas Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement jaar 1916
Emmerik Nicolaas Met signalement Politiedienaar Leeuwarden jaar 1915 (4)
Emmerik van C. L. staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Emmerik van E. L. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812
– 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Emmikhoven, 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)
Emminga Alb. R. Te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn
aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Emminga Albert Rientses Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Emminga Albert Rientzes, 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)
End van der Jannes Eigenaar te Amsterdam, Komt voor in de legger voor het kohier der belastingen op de gebouwde en
ongebouwde eigendommen te Amsterdam jaar 1823 enz. jaar 1822 (dossier 19)
End van der Wilhelmina vrouw van Rijke R. , 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)
Ende v.d. E. J. te IJsbrechtum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie
van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz.
ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Ende van de P. te Rotterdam tot provinciale 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)
Ende van den A.---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland en een brief van Ende van den A. de Commissaris tot de zaken van het middelbaar
lager onderwijs ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende enz. jaar 1815 (4)
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Ende van den A.---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de School te Warns dat door het overlijden van IJgens A. deze plaats vacant is
ook (get.) Ende van den A. jaar 1815 (2)
Ende van der A.---- Jonker A. L. nopens de herstelling van hem als openbaar Schoolonderwijzer te Balk op advies van
de Schout van Balk enz. verder aanwezig een document ondertekend door Ende van der A. Commissaris tot de zaken
van het Middelbaar en Lager Onderwijs dat in het aanzienlijke dorp Balk in het jaar 1808 bijna 1000 zielen wonen en
drie scholen eene openbare waar Meinesz. Jelle fungeerde en bij de tweede Jonker Albert Lucas dat Meinesz. Jelle in
het voorjaar van 1812 tot percepteur voor de Mairie van Balk is benoemd is deze vacature vacant geworden en onder de
4 sollicitanten o.a. Zevenhuijzen P. maar dat in de plaatselijke school van Muiden ontslag heeft gekregen en voor de
kleine kinderschool Reinia G. ook een uitgebreid document waarin vermeld dat een examen is afgenomen van IJgens
A. IJ. 48 jaar te Warns, Salverda J. C. P. 29 jaar te Wons, Siegersma H. J. 27 jaar te Doniaga en Zevenhuijzen Pieter. 32
jaar te Amsterdam samen met de resultaten voor elk vak ook de Maire Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, van
Balk ondertekend een document, ook aanwezig diverse getuigschriften uit Muiden zowel van de school als de kerk,
Zevenhuijzen Pieter was getekend door Muntendam S. en Notaris Ruardi H. te Sloten jaar 1814 (32)
Ende van der Entje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Ende van der Johannes Wytzes wonende onder de Gemeente Oldeboorn ,Onderwerp: Vrijstelling van de hem
opgelegde belastingen enz. Enz. jaar 1814(1)
Ende van G. te Harlingen Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Endegeest het Kasteel, Jhr. Mr. D. T. Gevers op het Kasteel Endegeest betreft levering grijs laken door de gevangenis te
Leeuwarden
Endig J. wegens leverantie van Docters Tractement onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst
resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813 jaar 1814 (7) dossier (18)
Endig Holkamp van Jan ----- Kuipers Jan van beroep Vleeschhouwer te Dragten het betreft een procesverbaal en
bekeuring opgemaakt door Rooster Hendrik en Endig Holkamp van Jan gestationeerd te Dragten wegens twee zijden
nog versche en nog onafgehakte spek zonder waardeermerk enz. ook een document Weersma Roelof commies van de
eerste klasse bij de Rijksbelastingen die aan eerstgenoemde uitbetaald het bedrag van de opbrengst van twee zijden nog
versche en nog onafgehakte spek legaal verkocht door de commiessen onder toezicht van Boer de M. de ontvanger aan
Jager A. J. , Lang de W. , Nijhof L., Meter P., Wijbinga H., Schaaf v.d. T. A., Kloekman W. alle te Dragten en
Jonkman A. te Noordwolde, enz. jaar 1840 (26)
Endig Holtkamp van Jan --- Vries de Anne P. van beroep Mr. Brood en Beschuit Bakker te Marssum zijn bij Proces
Verbaal van den 9e maart bekeurd wegens het bij hem in huis vinden van 200lb Rogge met Zand gemengd bestemd
voor Beestevoeder enz. is door de commiessen Smits Johannes en Endig Holtkamp van Jan te Dronrijp bekeurd
wegens het vinden van voorstaand in zijn woonhuis verder een uitvoerig proces verbaal is aanwezig ook een door Vries
de Anne P. geschreven en ondertekende brief enz. jaar 1841 (22)
Endsma Joh.´s vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog
nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten
ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)
Endten J. A.---- Wal van der Jackle Tjipkes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij Mr.
Timmerman van beroep ten einde uit enen hoogst treurige omstandigheid gered moge worden, reeds lange tijd sukkelt
hij aan een toenemende verzwakking en niet meer in staat is om op zijn werkvolk toe te zien zijn oudste zoon Wal van
der Ruurd Jackeles kan hem hierin van hulp zijn maar is goedgekeurd voor de Nationale militie en verzoekt dan ook
uitstel voor zijn zoon, ook aanwezig een medische verklaring van de Medicine Doctor Endten J. A. te Sneek enz. jaar
1841 (6)
Endtz S. hij ondertekend samen met de andere Diakenen een verzoek aan de Burgemeester van de Stad Sneek namens
de diakonie der Gereformeerde Gemeente binnen Sneek om te mogen inzamelen van Penningen voor de Armen
Diakonie en evt, de onwilligen desnoods met parate executie tot betaling te mogen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Endtz S. Ouderling ondertekend als lid van de Kerkenraad de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de
inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot
betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Endtz Samuel---- Hylekama van B. A. in qualiteit als Regter Commissaris, Dobbe Bernard Johan Koopman en Endtz
Samuel Medicinal Doctor te Sneek in qualiteit als Curatoren over de gefailleerde boedel van de gewezen Bankhouder
Susting ….? Geadtisteerd met den heer Vermey Icaac Mr. Griffier enz. enz. welke slechts onder bewaring van de heer
Tibma J. M. was gestreld enz. enz. en ten einde aan de nieuw benoemde Cassier Schilstra Yme Lourens ter bewaring te
worden gegeven enz. en de Heer Gaastra Roelof bewaarder in deze boedel mede gecompareerd zijnde verklaard in het
huwelijk te zijn getreden met Tibma Grietje Joukes dochter van Tibma Jouke Minks en als gelastigde van zijn
schoonbroeder Tibma Fekke Joukes Huisman te Goyinga enz. enz. staande egt met wijlen zijn eerste vrouw Gronsma
Eelkjen enz. de Deurwaarder Sybrandi Klaas verklaart dat bovenstaande enz. jaar 1815 (2) Document (9) Dossier (45)
Endtze J. A. te Sneek, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van Sneek
als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Endtzo? J. A. te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de maand Mei 1840 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)
Enee B. W. S. , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Enga G. F. Vlas de J. F.---- Fijnja W. S. Boer, Vlas de J. F. Boer, Enga S. F. Schipper Koopman, Enga G. F.
Winkelier, Schaaf van der Pieter, Schaaf van der Reinder, Bijlsma S. J., Bos Berend, Ypma Yepe Tjallings alle
arbeiders en allemaal inwoners van het dorp Lollum. een handgeschreven brief met de handtekeningen van
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voorgenoemde daar onder zij vinden dat de onderwijzer Bouwstra met pensioen moet omdat hij oud en afgeleefd is, en
dat de leerlingen een verre achterswtand hebben ten opzichte van andere scholen en. Enz. jaar 1841 (7)
Enga F. E. Te Arum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Enga Foeke E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Enga Foeke Epkes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3)
Enga Foeke Epkes, 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)
Enga Foeke Epkes, 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)
Enga Pier Epkes een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het
indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november
1839 ontvang Leeuwarden no. 1, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden,
Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)
Enga Rienk Epkes Hallum Trekschipper jaar 1837

Enga S. F Vlas de J. F.---- Fijnja W. S. Boer, Vlas de J. F. Boer, Enga S. F. Schipper Koopman, Enga G. F.
Winkelier, Schaaf van der Pieter, Schaaf van der Reinder, Bijlsma S. J., Bos Berend, Ypma Yepe Tjallings alle
arbeiders en allemaal inwoners van het dorp Lollum. een handgeschreven brief met de handtekeningen van
voorgenoemde daar onder zij vinden dat de onderwijzer Bouwstra met pensioen moet omdat hij oud en afgeleefd is, en
dat de leerlingen een verre achterswtand hebben ten opzichte van andere scholen en. Enz. jaar 1841 (7)
Engbert Siebe, 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)
Engberts Abele, 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)
Engberts Antje 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)
Engberts Bonne, 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)
Engberts Jan de knecht van Mulder Pieter 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)
Engberts Klaas 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)
Engberts Siebe van beroep Wever of Wever Siebe Engberts, 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)
Engberts Steeven de knecht 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)
Engberts Steven, Korenmolenaar te Duurswoude een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring
wegens vervoer van rogge zonder enz. jaar 1824 (2)
Engberts Zytske Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)
Engbrenghof Jetske Gerrits, 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)
Engbrenhof M. wordt vermeld als Belastingschuldige op een document genaamd: De Ontvanger van Marum heeft den
Eer den Heer Controleur te Dronrijp enz. dat de percelen beneden de termen van belastbaarheid zijn gebleven over de
jaren 1839-1840 bedragen dertien dus eene somma van Een Gulden dertig Ct. enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Engbringhof Gerrit, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917
(5)
Engbringhoff Marten Gerrit 86 Marsum 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
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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)
Engbrinhof Jetske, 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)
Engbrink van Klaas 189 Kampen 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)
Engbrinkhof Jetske Gerrits, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter
school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers
wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Engbrinkhof Marten 4 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)
Engeberg C. te Groningen wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de
ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn
en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Engebr. en Comp. te Groningen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C.
(Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen
enz. jaar 1841 (6)
Engeen Daniel Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Sneek met vermelding van Kwaliteiten,
Tractement tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Engel 1e Luitenant in het Bataillon 2e regiment No. 21 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)
Engel Abraham Kolhorn Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten
wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
Engelaar Lourens staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie) Nominative Staat van gevonnisde
Miliciens voor de Krijgsraad tot 1 jaar en vervallen van de Militaire stand enz jaar 1840 (6)
Engelaar Petrus 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)
Engeland 150 schepen Royal Yacht Squardron Scheepsnamen en Eigenaar jaar 1838
Engeland Joannes te Bolsward staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
Aartspr. Haan de H. met de namen van alle 30 Pastoors en 5 Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info
ook hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4)
Engelbert Henry 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)
Engelbert van ….? staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de
administratie der verenigde regten te Heerenveen 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)
Engelbert van Bevervoorde---- Bevervoorde van Engelbert B. P. geb. 1789 Voordracht en sollicitatie tot ontvanger
turfimpost te Workum met tegenwoordig beroep, op en aanmerkingen, i.p.v. Gerlsma S? jaar 1814 (2)
Engelbert van Bevervoorden B. P.----- Bevervoorden B. P. Engelbert van, een honorabel ontslag verleend op zijn
verzoek, jaar 1814 (3)
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Engelbert van Bevervoorden Bernard Fhilip---- Engelbert van Bevervoorden Petrus Albertus 18 jaar geboren te Urecht
zoon van Bernard Fhilip Engelbert van Bevervoorden en van Maria Angelina Catharina Josepha Klaassens hij wordt
vermeld op de Rensigsements Staat der Heeren uit de provincie Vriesland welke onder de Gardes d’Honneur hebben
gediend en verzoeken om geplaatst te worden een lijst met 13 kolommen informatie over hem enz. jaar 1814 (3)
Engelbert van Bevervoorden Petrus Albertus 18 jaar geboren te Urecht zoon van Bernard Fhilip Engelbert van
Bevervoorden en van Maria Angelina Catharina Josepha Klaassens hij wordt vermeld op de Rensigsements Staat der
Heeren uit de provincie Vriesland welke onder de Gardes d’Honneur hebben gediend en verzoeken om geplaatst te
worden een lijst met 13 kolommen informatie over hem enz. jaar 1814 (3)
Engelberts ….? van Heerenveen hij is een der ondertekenaars van>> Haga B. Capitein der Vrijwillige Jagers te
Leeuwarden ondertekend een brief aan de Capitein van de Compagnie Vrijwillige Jagers betreffende Militaire zaken
enz. met een lijst van 12 ondertekenaars jaar 1815 (3)
Engelberts Jan de weduwe Zij komt voor in het document Departement der Domeinen als reclemant van Schorren en
Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester der Domeinen van Haarlem Schmidt J. H. ,jaar 1818 ( 3)
Engelberts van Bevervorden B. P. 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)
Engelberts….? te Heerenveen, Staat vermeld in een document De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen
en ook een Lijst der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement Vriesland
jaar 1813 (7)
Engelbertus ….? vermeld in een document genaamd, Staat der Hoofdambtenaren 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)
Engelbronner Jean Conradt wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en
Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde
Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de
Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)
Engelen secretaris van Leeuwarderadeel namens het Bestuur van Leeuwarderadeel ondertekend hij ter Ordonnantie 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)
Engelen ….? te Groningen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Engelen Aldert J. ---- Potma Rienk Teekes wonende te Workum geeft in een door hem ondertekende brief met gepaste
eerbied te kennen dat hij gelastigde is van de heeren Haas en Zunderdorp te Texel (volmacht aanwezig en getekend
door Schols Jurjen betreffende de geborgen balken Sparren van het op 18-12-1817 vergane Fluitschip de Bosch en
Hoven gevoerd door Engelen Aldert J. varende van Nerva naar Amsterdam enz. jaar 1819 (2
Engelen Aldert J. Kapitein op het het schip de Bosch en Hoven betreft aangespoelde goederen in de gemeente Workum
uit dit schip verder genoemd de Majoor Rienk Postma als last hebbende bij missive van de heren Haas de ….? en
Zunderdorp te Texel wonende enz. jaar 1819 (1)
Engelen Angelius * Nijmegen, 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)
Engelen Antoon 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)
Engelen D. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd
bij besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier (7)
Engelen D. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L.
te Nes, vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van
Harlingen naar Groningen enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief
getekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins,
Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Engelen D. F. te Groningen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Engelen D. F. te Groningen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur
en Sterke Dranken en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Engelen D.---- Gosliga Toussaint, hij heeft de eed voor de rechtbank afgelegd voor zijn fuctie als griffier van het
Vredegeregt te Rauwert in plaats van Engelen D. die tot een andere functie is geroepen enz. jaar 1817 (
Engelen D. 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)
Engelen D. Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Rauwerd jaar 1816 (5)
Engelen D. Ontvanger der Directe belastingen te Heeg, deze post is vacant wegens het verleende ontslag aan
eerstgenoemde en op deze post is benoemd Molière H. C. jaar 1825 (8)
Engelen D. Ontvanger der Directe belastingen te Heeg, deze post is vacant wegens het verleende ontslag aan
eerstgenoemde en op deze post is benoemd Molière H. C. jaar 1825 (8)
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Engelen D. Ontvanger der Directe Belastingen van Heeg. Onderwerp: 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)
Engelen D. Ontvanger der Indirecte Belastingen in de Gemeente Heeg met als onderwerp zijn benoeming enz. jaar 1815
(2)
Engelen D. Ontvanger Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Heeg schrijft en ondertekend een brief met
het verzoeken om 3 weken verlof omdat hij naar Nijmegen moet enz. jaar 1818 (2)
Engelen D. secretaris van Nijland hij staat vermeld als heeft getekend een staat berekening van de huurwaarde der
ongebouwde eigendommen in de gemeente Nijland den 24-10-1818 opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar
1819 (9) hele dossier (30)
Engelen D. te Grouw als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van
de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten
van Friesland (123)
Engelen D. te Heeg staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de grootheid van door de
Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Engelen Daniel---- Ankringa Jan Dirks Dirkse is benoemd bij Kon. Besluit tot Griffier van het Vredegeregt in het
Canton Lemmer en de heer Engelen Daniel is benoemd bij Kon. Besluit tot Griffier van het Vredegeregt in het Canton
Rauwert en hebben de 15e dezer de eed afgelegd enz. jaar 1815 (2)
Engelen Daniel---- Bakker Jan Minnes een door hem ondertekend document van een door hem gedane overdragt van
alle stukken van het percept der Directe Belastingen van de Gemeente Heeg betreffende aan de Heer Engelen Daniel
(ondertekend mede dit document) bij koninklijk besluit d.d. 21 maart benoemd tot ontvanger der Belastingen enz. enz.
tevens ondertekenen de Controleur der belastingen Loon van Folkert en Visser W. de Schout van Heeg jaar 1815 (3)
Engelen Daniel benoemd tot Griffier Vredegerecht te Rauwert i.p.v. Brender G. jaar 1815 (3)
Engelen Daniel hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de
Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement
Heerenveen ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info., Jaar 1841 (6)
Engelen Daniel oud griffier vredegerecht van het Canton Rauwerd wordt beedigd als enz. enz. i.p.v. Brender a Brandis
J. jaar 1815 (1)
Engelen Daniel te Heeg, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde
Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de
Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar
1824 (4) dossier (31)
Engelen Daniel vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met
functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)
Engelen Daniel Zijn aanstelling als ontvanger bij de belastingen te Sneek en zijn beëdiging, jaar 1815 (3)
Engelen Daniel, Controle Sneek , Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de
voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3)
dossier (10)
Engelen Daniel, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de
staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document
met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)
Engelen Daniel, onderwerp; ontslag als ontvanger der directe belastingen te Heeg jaar 1824 (3)
Engelen Daniel.----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Sneek met
zijn functie en kwaliteiten, Tractement en evt. een handtekening en aanmerkingen jaar 1816 (4)
Engelen J.---- Sanders P. assistent of Kapelaan van Engelen J., R. K. Pastoor te Bolsward het betreft zijn request deze
brief is geschreven en ondertekend door Simons J. aartspriester dez schrijft dat de Kapelaan Sanders vroeger bij de
pastoor Vlaming J. R. K. Pastoor te Franeker en heeft in die betrekking genoten een gratificatie maar dat enz. aar 1839
(2)
Engelen te Groningen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B. (Wijbo
Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar
1841 (5)
Engelen te Groningen staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van
wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die
het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Engelen te Groningen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten 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)
Engelen van ….? hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen
ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Engelen van Daniel eervol ontslag verleend als Ontvanger in Heeg, jaar 1824 (4)
Engelen van Jan geb. 06-12-1792 Den Haag ,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)
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Engelen Willem Engelbert---- Adema J. Hora (Hora Adema J.) krijgt eervol ontslag als secretaris der Grietenij
Leeuwarderadeel en benoeming als zodanig van Engelen Willem Engelbert enz. jaar 1840 (4)
Engelenkamp A. J. A. ----Popma Keimpe boekhouder der Bergumer Stoomrederij te Bergum wonende wordt vermeld
in een stuk betreffende het verzoek van Engelenkamp A. J. A. om van Grouw naar Leeuwarden te mogen varen in het
nieuwe kanaal om goederen aan te voeren voor de aanleg van de nieuwe Waterleiding van Grouw naar Leeuwarden
enz. jaar 1888 (6)
Engelents Gerhardus Linnenwever van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw,
Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Engeler & Co. te Groningen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

Engeler & Co. te Groningen als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
526-1, 27
Engeler D. F. & Co. te Groningen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
22-05-1840
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)
526-1, 28
Engeler D. F. & Co. te Groningen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
22-05-1840
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)
526-1, 31
Engeler D. F. & Co. te Groningen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
22-05-1840
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)
526-1, 33 22-05- Engeler D. F. & Co. te Groningen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
1840
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (45 complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
526-1, 2
Engeler D. F. & C. te Groningen als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
22-05-1840
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ǽngwirden ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van
de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten
van Friesland (123)
988-3, 9
Engeler D. F. te Groningen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
Blz. 1
ontvangers dezer Stad Dockum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
26-09-1839
gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
988-3, 33 Blz. 1 Engeler D. F. te Groningen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij
26-09-1839
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
1454
Engeler Lodewijk, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
07-10-1916
griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar
1916 (4)
708-5_15
Engeler te Grouw staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die namens
20-07-1841
Burgemeester en Wethouders van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen
enz. jaar 1841 (6)
615-2, 7
Engeles D. F. te Groningen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
19-06-1840
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Stedelijke belastingen van de Stad
Bolsward in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan
wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)
615-2, 1
Engeles v. (D.F.) te Groningen, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat bij de plaatselijke
19-06-1840
Ontvanger van de Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal
kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
137
Engelhart J. te Groningen, schrijft en ondertekend een brief voor een vergunning om met zijn Motor Jacht genaamd
30-09-1904
“Maria Augusta” voor een reis van Stroobos naar Lemmer ook aanwezig de Meetbrief van het schip (Schiffs-Messbrief)
Nationaliteit Deutsch , Heimatshafen is Bremen verder materialen waaruit het schip bestaat de grote van het schip, de
machinekamer enz. enz. jaar 1904 (5)
113
Engeling Berend Harmens---- Martens IJnske thams huisvrouwe van Engeling Berend Harmens wonende in de
27-02-1816
Zuiderdragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat
hare zoon Bogema Marten Geerts is ingelijfd geworden in de Nationale Militie en nu reeds 2 jaar dient en de rang van
Korporaal heeft bij de enz. en verzoekt onslag omdat hij haar enigst zoon is enz. zij ondertekend als IJenske Martens
jaar 1816 (2)
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Engelman Johannes Antonius te Makkum, Verwey Isaac te Sneek, Jonge de Marinus Johannes te Sneek worden
voorgedragen voor de functie van Griffier bij het Vredegeregt te Sneek i.p.v. Tuinhout Wybe die Vrederegter te
Hindelopen is geworden jaar 1817 (2)
Engelman Johannes Ruel, betreft overdracht van het ontvang en archief van Grouw, wordt verder in genoemd Idzerda
Otto Ontvanger te Roordahuizum die tijdelijk het ontvang heeft waargenomen jaar 1818 (4)
Engelman J. A. R. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is
benoemd bij besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3)
dossier (7)
Engelman J. A. R. te Grouw staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van
door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Engelman J. A. R., 26 als volgnummer wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter
Inspectie ingekomen Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr.
Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, met vermelding van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6)
Engelman J. R. benoemd als Ontvanger der Directe Belastingen i.p.v. Eekma Saco die uit zijn post is ontslagen enz. jaar
1816 (2)
Engelman J. R.---- Boelens van F. A. gewezen Rentmeester der Domeinen van Makkum , onderwerp: het besluit van
Z.M. d.d. 31 januari 1819 no. 9 betreffende benoemingen van Ontvangers der belastingen enz. enz. enz. i.p.v.
Engelman J. R. die tot een andere functie is geroepenenz. jaar 1819 (7)
Engelman J. Ruel---- Spree S. Controleur der dienst wordt vermeld in een Verivifatie van Overdragt der administratie
van Ontvang der Directe belastingen wegens de Gemeente Mackum dat hij zig heeft begeven naar Mackum ten einde
de overdragt aan den heer Boelens van F. A. door den afgaande ontvanger Engelman J. Roel vergezeld met de Assessor
van de Grietman van Wonseradeel Kingma H. J. L. (Hylke Jans Leendertsz.) allen ondertekenen dit document jaar 1819
(4)
Engelman Joh Antonius Ruel te Grouw, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de
gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen
in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz.
Jaar 1824 (4) dossier (31)
Engelman Johan A. Ontvanger te Grouw---- Bouricius Louis Ontvanger te Baard, hij staat op het document
Alphabetische staat behelzende voordragt van Kandidaten voor den post van Controler van de Directe Belastingen in en
Uitgaande Regten en Accijnsen in de Controle Leeuwarden No. 2, de aftredende ambtenaar is Rengers (Regnerus)
Hendrik van Burmania Baron enz. op deze lijst geboortedatum en plaats, burgelijke staat, welke talen hij spreekt,
aanmerkingen en een uitvoerige kolom algemeene aanmerkingen enz. jaar 1825 (7)
Engelman Johan A. R. te Grouw---- Hij is een van de kandidaten voor de post Controleur der Directe Belastingen te
Dokkum voor de aftredende Loon van Folkert Nicolaas met signalement, jaar 1824 (dossier 10)
Engelman Johan A. Rud. , Controle Sneek , Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen
de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823
(3) dossier (10)
Engelman Johan A. Ruel, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt
vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823
een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)
Engelman Johannes Antonius Quel---- Tuinhout W. aangesteld tot Vrederechter van Hindelopen vertrekt aldaar en er
worden voor zijn functie aanbevolen Verwey Izaak te Sneek, Engelman Johannes Antonius Quel te Makkum en Jonge
de Johannes Marinus te Sneek jaar 1817 (3)
Engelman Johannes Antonius Ruez ontvanger der belastingen te Makkum Onderwerp een door hem geschreven brief
mat handtekening, een inkomen waarvan het niet mogelijk is als fatsoenlijke ambtenaar te bestaan. Jaar 1817 ( 1)
Engelman P. H. Schipper op de Goede Verwachting, jaar 1824
Engelman R. te Amsterdam, Directeur van een Toneelgezelschap, beklaagd zig wegens in Juli 1838 in de Schouwburg
van Leeuwarden enz. 28-08-1839
Engelman Ruel J. A ---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van Woudsend deelt de Gouverneur van Vriesland mede
dat door 30 manschappen van de 4e Compagnie Landstorm de voorgedragen officieren Velderen Rengers ….?,
Luitenant Colonel en Engelman Ruel J. A., ….? Luitenant Quartiermeester, Walraad van Weldren Rengers Bernhard ,
Tromp Walle Solkes Kapitein der Compagnie , Oppedijk Pier Johannes 1e Luitenant afkeuren en tegen hun is, en dat
zij de voorkeur (zeer vele verlangden) geven aan Bakker Jan Minnes als Luitenant Colonel maar dat de burgemeester
enz. en vervoegden er bij mij Schout van Woudsend de volgende personen van de Landstorm Schotanus Gerrit Nolles,
Bok de Haring Jacobus, Reidsma Ate Alles, Vries de Sijbold Ottes en Vries de Tjeerd Ottes welke mij ten kennen gaven
, dat zij lieden en vele anderen gansch geen genoegen in deze mijne voorstelling om de afkeuring der officieren ten
mijne kantore en heb ik 2 personen moeten voorstellen en wel ; Schuit van der Hidde Obbes Kapitein en Aukes A.
Aukes 1e Luitenant waarmede zij alle tevreden zouden zijn enz verder diverse correspondentie hier over en een
naamlijst van de Landstorm die tot de 4e Compagnie behoren van het 2e Bataillon tot kiezing van de Kapitein, 1e en 2e
Luitenant en wel de stemhebbende Lolkes Lourens, Vries de Sible A., Storm Sijze L., Jonkman Hendrik T., Oppedijk
Pier J., Tromp Jan Solkes, Auke A. Aukes, Reidinga Ate Pieters, Tromp Age Hijlkes, Overzee Jan Aukes verder
worden genoemd Visser Wieger W. en Persoer? Luitsen A?des enz. jaar 1814 (28)
Engelman Ruel---- Ruitinga Douwe , hij wordt benoemd als ontvanger der belastingen te Hindelopen i.p.v. Trip H.
welke zijne post heeft verlaten, Engelman Ruel tot ontvanger te Grouw i.p.v. Schelven van L. die tot Hospitaalmeester
te Bergen op Zoom is benoemd jaar 1818 (3)
Engelman Ruel zijn benoeming tot Ontvanger der Directe Belastingen te Grouw, i.p.v. Schelven van L. die door een
andere functie is beroepen , jaar 1818 (3)
Engelman Ruil---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van de Gemeente Woudsend draagt voor in een door hem
ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Bouman P. D. (Pier Douwes) gewezen
Adjunct Maire dezer Gemeente als waarnemer bij absentie van de Schout, tevens stelt hij voor als Secretaris Engelman
Ruil enz. jaar 1814 (2)
Engelman, R. Wonende te Amsterdam Directeur van en Toneelgezelschap beklaagt zig. (vervolg)
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Engelman….? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hijstemt tegen het amendement Onderwerp:
Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de
weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (32)
Engelmoer Jacob, 97 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest
geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal
der dagen van 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)
Engelo D. 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)
Engels Adrianus Willems---- Brouwer J. H. Schultes van de Gemeente Ruinerwold ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij namens Weijde Arent Nollers geboren
19-06-1795 te Ruinerwold en daar wonende van beroep Landbouwer zoon van Weijde Nolle Freriks en Pel Jentje
Arends welke bij de loting in Meppel enz. en als plaatsvervanger heeft gesteld Engels Adrianus Willems enz. jaar 1816
(1)
Engels Aldert Jan ---- Ruig C. van Terschelling als gesubstitueerde van Zunderdorp C. op Texel de heren eigenaren van
een lading balken uit het Fluitschip Bone en Hoven (Boschenhoven) met Capitein Engels Aldert Jan van Norva op de
Haaks van Texel verongelukt in Dec. 1818 enz. jaar 1818 (1)
Engels Aldert Jan---- Haas en Zunderdorp wonende op het eiland Texel als eigenaren van de lading Balken liggende op
het eiland Ameland van het gestrande schip de Boschenhoven gevoerd door Engels Aldert Jan op de Haaks van Texel
verongelukt in Dec. 1818 (1)
Engels Aldert Jan---- Ruygh C. schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven
Narva Balken op den Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R.
volgens hierover gelegde documneten namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven)
gevoerd door de Kapitein Engels Aldert Jan welke den 18e der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz.
ook aanwezig een notarisakte van de Notaris Beets Simon Theodorus met de navolgende getuigen Haas de Tijs en
Zunderdorp Cornelis voor den zelfde firma Haas en Zunderdorp wonende beide heren aan het Schild binnen de
gemeente van Texel in quqliteit bij een notarisakte bij notaris Meyes Reinier en zijn ambtgenoot te Amsterdam waarin
genoemd wordt Lammerts Anne Sytses van beroep Koopman wonende binnen de stad Amsterdam in qualiteit en
gemagtigde van de heeren Nap Harm Harms wonende te Groningen en Post Eisse Schout der Gemeente Winschoten en
Tonkes Eppe Edies Schout der Gemeente Zuidbroek aldus procuratie bij de notaris Sitter de Rudolf residerende te
Winschotenwaarin magtig gemaakt is de heer Ruygh C. voornoemd in tegenwoordigheid van Grooff Reijer van beroep
Koopman en Disper Mees van beroep Sjouwerman verder genoemd openbaar notaris te Winschoten Sitter de R. en
Wessemann Friedrich Heinrich en Larche Klaas Pieter beide wonendete Winschoten verder Dorper S. Notaris te
Amsterdam, Bommel van B. vanwege de Regtbank en Helder J. Ck. Griffier jaar 1818 (13)
Engels Aldert Jan Verongelukt Dec.1818 Texel Kapitein op de Bossenhoven, Jaar 1818
Engels Aldert Jan Verongelukt Dec.1818 Texel Kapitein op de Bossenhoven, Jaar 1818
Engels Aldert 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)
Engels Hendrik Jansen huurt een stuk Land gelegen in de Heerstwiere in de Mieden onder Hollum enz. enz. Hij komt
voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het
Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 )
Engels Hendrik Jansen 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)
Engels J.T. Geb. Zwolle, laatst gewoond hebbende te Zwolle. Flankeur Overleden te Koempoelang 1836, (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)
Engels Jan Alderts, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van
Hindeloopen niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn
en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6)
(dossier 8)
Engels R. Predikant te Midwoldehamrik tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Groningen als volgt: Gehoord
de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen
in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt
hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819
(6) dossier (12)
Engels R. te Midwolderhamrik Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt
vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den
Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd
tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Engels R. te Midwolderhamrik Predikant Classis van Winschoten wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het
besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk
in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Engels R. te Midwolderhamrik 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)
Engels R. te Midwolderhamrik wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie
zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
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Engels R. te Midwolderhamrik, 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)
Engels R. te Nieuwolde, 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
Engels R. te Scheemda, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode
der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel
Jaar 1822 (5) dossier (43)
Engelsma Y. J. de weduwe te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag
van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding
van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste
halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)
Engelsma Yde Jacobus, de weduwe, een aangeboden transactie ter voorkoming van een proces verbaal, jaar 1824 (8)
Engelsma Akke gehuwd met Boersma TJ. , komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten
(blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere
geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Engelsma Ate, 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)
Engelsma B. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw
Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de
Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van
belastbaarheid zijn geschat geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Engelsma Engele Ales, Schipper met zijn gezin in het schip wonende enz. enz. hij is loteling en nadat zijn vader
gewaarschuwd is door de Grietman van Utingeradeel heeft hji zich aangegeven voor de Militie maar zijn vrouw is
bevallen te Terhorne in 1822 en zijn woonplaats was toen stilzwijgend enz. jaar 1825 (4)
Engelsma F. A. te Schraard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage
van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Engelsma F. J---- Faber J., Jongh de G. F. en Engelsma F. J. , uit de Grietenijeraad van Opsterland, Hartmans Tjbbe
Cornelis, Venema Jan Lubbartus uit de ingezetenen allen wonende op de Gorrediijk benoemd hebbende om naar de
noodzakelijkheid van de meer doelmatige inrigting der school te Gorredijk enz. enz. dat het geenzins het verlangen is
van de inwoners van Gorredijk om de school te vernieuwen enz. enz. tevens de maten van het gebouw en de Staat van
kosten tot opbouw van de school jaar 1823 (11)
Engelsma F. J. te Gorredijk, 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)
Engelsma H. Hennaarderadeel Schip de Hannegie 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 1877 (2)
Engelsma IJ. J. de weduwe te Oldeboorn een proces verbaal ten laste van haar wegens het gebruik van 2 paarden voor
eene wagen enz. jaar 1824 (4)
Engelsma J. 8 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Engelsma J. E. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of
bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde
Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz.
jaar 1824 (3) Dossier 6
Engelsma Jacob Martens (bij no. 29) 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)
Engelsma Jacob Wouter, 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)
Engelsma Jacobus 344 Oudehorne 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)
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Engelsma Jitske Teedes haar oom is Veenstra, Sijte Klazes, een onderzoek door de Armvoogden naar het domicilie van
Jitske Teedes Engelsma jaar 1841 (10)
Engelsma Marcus A. , 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)
Engelsma Marcus Ales, 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)
Engelsma Marcus Ales, 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)
Engelsma T. D. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van
Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van
o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar
van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)
Engelsma T. J. Hij is een van de zetters der belastingen van Gorredijk en ondertekenaar van een handgeschreven brief
met als onderwerp; onderzoek, betalingen, klachten enz. jaar 1817 (6)
Engelsma T. Tekent een document als lid der Gemeenteraad van Oldeboorn bereffende Algemeene achterstallige
schulden enz. enz. jaar 1814 (7)
Engelsma Tade Jacobus te Gorredijk , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Gorredijk
in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Engelsma Tade Jacobus te Gorredijk Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Engelsma Taede Thomas te Utingeradeel 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)
Engelsma Teede D. 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
Engelsma Teede Jacobus te Opsterland, 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)
Engelsma Tiede Jacobus te Gorredijk, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang Gorredijk enz. enz. jaar 1822 (4)
Engelsma Wiebe Gerrits, 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)
Engelsman H. Harlingen Schip de Hannechien 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)
Engelsman Jacob Pieters---- Engelsman Pieter Jacobs * 31-03-1795 z.v. Engelsman Jacob Pieters en Huisman Gritje
Ariens 21 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog
ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale
Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Engelsman Jacob Pieters----Jaski Christiaan Jans, Engelsman Jacob Pieters te Schiermonnikoog betreft de verkoop
door de deurwaarder van hun spullen omdat ze achterstallig zijn met hun betalingen aan de beslastingen over de jaren
1813, 1814 en 1815 maarv aangezien er bij Engelsman weinig goederen aanwezig zijn verzoekt de deurwaarder om
zijn huizinge te mogen verkopen enz. enz. jaar 1815 (2)
Engelsman Joseph---- Adelaar M. B. lid van het gewezen Consistorie der Israeliten van Vriesland en de Wester Eems
gecharcheerd met de Liquidatie van de financieen ondertekend ook namens Coevorden van M. J. een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat er nog onbetaalde resten (rekeningen) zijn van Swart B. S., Haan de
Moses, Messel van M. S. , Engelsman Joseph, Vries de Noag Joseph, Capasicum E., Lapdaise Meyer, Vries de Isaac
Salomon enz. jaar 1815 (5)
Engelsman Pieter Jacobs * 31-03-1795 z.v. Engelsman Jacob Pieters en Huisman Gritje Ariens 21 is zijn volgnummer,
hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve
Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een
Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is
verleend enz. jaar 1817 (4)
Engeltje IJmuiden Zeevisserij Mij. , betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten
wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
Engeltrum J. N. te Amsterdam, 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)
Engelvaart J. te Tholen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3)
totale lijst (22)
Engering & Co. Expediteurs te Rotterdam zij verzoeken in een door Engering getekende brief aan de Gedeputerde
Staten of er bezwaren bestaan dat zij een dienst tssen Lemmer-Harlingen en Stavoren tot aan de Groninger Grenzen
enz. enz. jaar 1883 (6)
Engert Friedrich Adam, Marinier bij het Korps Mariniers * 05-04-1804 Hamburg, 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
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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)
Engga F. E. staat vermeld op het document samen met 20 inwoners van Spannum: Ter voldoening van de de schaden
van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Engga Foeke E. Ondertekend als Lid van de Gemeenteraard van Wommels mede het stuk , Ter voldoening van de de
schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814
en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. met inwoners van
Spannum (20), Edens (9), Hennaard ,(11), Wommels (56), Cubaart 37) en Waaxens (7): jaar 1816 (5)
Engga Foeke Epkes---- Bakker Bauke Sybrens Boer te Spannum na het overlijden van Engga Foeke Epkes wordt hij
daarvoor voorgedragen enz. jaar 1823 (1)
Engga Foeke Epkes ----deel 1, Engga Froukjen Foekes huisvrouw van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes,
Engga Pietje Foekes, zijn mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een request om
vrijstelling van een boete voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_
Engga Foeke Epkes ----deel 2, -Engga Froukjen Foekes huisvrouw van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes,
Engga Pietje Foekes, zijn mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een request om
vrijstelling van een boete voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_
Engga Foeke Epkes---- Engga Froukje huisvrouw van Nauta de Ytings Gerben, Engga Ritje Foekes huisvrouw van
Jongema Agi Pieters en van Engga Gerrit Foekes beide te Wommels, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij
hebben gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap
van Engga Foeke Epkes overl. te Spannum op 14-05-1823, jaar 1824 (3)
Engga Foeke Epkes te Spannum 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)
Engga Foeke Epkes te Spannum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Wommels enz. enz. jaar 1822 (1)
Engga Froukje huisvrouw van Nauta de Ytings Gerben, Engga Ritje Foekes huisvrouw van Jongema Agi Pieters en van
Engga Gerrit Foekes beide te Wommels, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het
niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes overl.
te Spannum op 14-05-1823, jaar 1824 (3)
Engga Froukjen Foekes deel 1, huisvrouw van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes, Engga Pietje Foekes, zijn
mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een request om vrijstelling van een boete voor
memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_
Engga Froukjen Foekes deel 2, huisvrouw van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes, Engga Pietje Foekes,
zijn mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een request om vrijstelling van een boete
voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_
Engga G. F. te Lollum 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)
Engga G. F., Belastingdossier wegens reclame op de personele belasting van G. F. Engga te Lollum (12)
Engga Gerrit Foekes---- Engga Froukje huisvrouw van Nauta de Ytings Gerben, Engga Ritje Foekes huisvrouw van
Jongema Agi Pieters en van Engga Gerrit Foekes beide te Wommels, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij
hebben gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap
van Engga Foeke Epkes overl. te Spannum op 14-05-1823, jaar 1824 (3)
Engga Gerrit Foekes----deel 1, Engga Froukjen Foekes huisvrouw van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes,
Engga Pietje Foekes, zijn mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een request om
vrijstelling van een boete voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_
Engga Gerrit Foekes----deel 2, Engga Froukjen Foekes huisvrouw van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes,
Engga Pietje Foekes, zijn mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een request om
vrijstelling van een boete voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_
Engga Pietje Foekes, ----deel 2, Engga Froukjen Foekes huisvrouw van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes,
Engga Pietje Foekes, zijn mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een request om
vrijstelling van een boete voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_
Engga Pietje Foekes,---- Engga Froukjen Foekes huisvrouw van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes, Engga
Pietje Foekes, zijn mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een request om vrijstelling
van een boete voor m----deel 1, emorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_
Engga Ritje Foekes---- Engga Froukje huisvrouw van Nauta de Ytings Gerben, Engga Ritje Foekes huisvrouw van
Jongema Agi Pieters en van Engga Gerrit Foekes beide te Wommels, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij
hebben gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap
van Engga Foeke Epkes overl. te Spannum op 14-05-1823, jaar 1824 (3)
Engga S. F. te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames
wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag
enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Engga S. F. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage
van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
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Engga Simon te Lollum, Beurt en Veerdienst van Lollum naar Bolsward, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1840 (8)
Engga Simon te Lollum, Beurt en Veerdienst van Lollum 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 1840 (8)
Engga Simon te Lollum, Beurt en Veerdienst van Lollum 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 1840 (8)
Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB, Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh
Division of the Royal Western YACHT CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar 18941 (2)
Engwerda Frans Manderts 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)
Engwerda Age H. Rauwerd 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)
Engwerda Age Harmens Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Engwerda Age Harmens 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)
Engwerda Frans M. te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de
beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817
zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Engwerda Frans Meinderts Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde
eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24
oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en
1819 enz. enz. jaar 1819 (7) hele dossier (30)
Engwerda Frans Meinderts Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Engwerda M. Huizum Benoeming en beediging als Veldwachter van Leeuwarderadeel jaar 1919 (4)
Engwerda Meindert Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen
Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818
voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.
jaar 1819 (9) hele dossier (30)
Engwerda S. A. te Poppingawier staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie
van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz.
ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Engwerda S. A. te Rauwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage
van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Engwerda S. T. te Scharnegoutum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz.
ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Engwierum----- Feitsma J. P. voorzitter van de Coop. Electr. Verlichting te Ee en Engwierum c.a. verzoekt in een
handgeschreven brief met zijn handtekening vergunning voor het plaatsen van palen voor electrische geleidingen op
Rijksgrond ook aanwezig een kaart van het geheel en een verslag van de vereniging over 1912-1913, Jaar 1915 (24)
Engwierum----, 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.
Engwierumpolder----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en gemeentebesturen van
Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917
Engwirda Age Harmens, 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)
Engwirda Frans 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)
Engwirda Frans Meinderts, 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)
Engwirden---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst
oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)
Engwirdum, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland,
Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)
Enklaar C. te Nijmegen, 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
Enklaar C. te Nijmegen, 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
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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
Ennema Aggeus te Franeker, Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van
allen aard welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor leverantie van
voornoemde van Allen Aard Militaire over 1810), akte jaar1815 (2) (9)
Ennema IJbeltje---- Schaaf van der G. het betreft een gevraagde goedkeuring door de Ontvanger der Belastingen aan de
Gouverneur voor een akte van Submissie betreffende de nalatenschap van Ennema IJbeltje betreffende de verkoop van
erfrecht door Penninga E. J. enz. jaar 1839 (3)
Ennema J. P. ----- o.a. een handgeschreven brief van de Zetters van Tzum met o.a. zijn handtekening Onderwerp;
aanslag van verponding op een zathe onder Herbaijum, jaar 1824 (8)
Ennema Johannes Paulus te Franekeradeel, 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)
Ennema Johannes Paulus van Franekeradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen
der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Ennema Johannes Paulus, Boer te Dongjum hij word door het Grietenye bestuur van de Gemeente Tzum en de
ambtenaar van de administratie Conroleur Gier de ….? En de Ontvanger Wentholt ….? voorgedragen als Schatter enz.
jaar 1825 (4)
Ennema Johannes Paulus, Hij wordt voorgedragen als één der Schatters van de Personele Belastingen voor 1825 in
dienst van de ontvanger van Tzum enz. jaar 1825 (2)
Ennema Johannes Paulus, Hij wordt voorgedragen als één der Schatters van de Personele Belastingen voor 1825 in
dienst van de ontvanger van Almenum enz. jaar 1825 (2)
Ennema Johannes te Dongjum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Almenum enz. enz. jaar 1822 (2)
Ennema Johannes te Dongjum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der
Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger
te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien
stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Ennema Johannes te Dongjum 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)
Ennema Liskje Tjerks, , wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)
Ennema Liskje Tjerks, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)
Ennemaborg, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)
Ennes Dirk staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 40 Hervormde Ingezetenen van
Nijega en Elahuizen betreft een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant
Kesler P. M. Jaar 1815 (4)
Ennes Foeke staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 40 Hervormde Ingezetenen van
Nijega en Elahuizen betreft een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant
Kesler P. M. Jaar 1815 (4)
Ennes 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)
Ennes 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)
Ennes Meintje gehuwd met Klaasen Jan 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)
Ennes Nus 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)
Ennes Rein wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Ennga G. F. te Lollum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage
van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Enninga h. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Enninga Hendericus kind van vader onbekend en moeder Enninga Riemkje Heres, wordt vermeld op de Nominative
Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken
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Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832
(4)
Enninga J. wegens een vierde anker jenever geleverd aan de wacht te Minnertsga en Firdgum, Wordt vermeld op de
Specifieke staat der schulden bij de gemeente Minnertsga aanwezig wegens kosten gemaakt ten behoeve van de
Landstorm in 1814 (2)
Enninga Riemkje Heres, 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)
Ennings Hend’k 09-02-1832 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)
Ens (Professor) , 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)
Ens ….? Professor te Franeker---- Kooij v.d. Binne Heel en Vroedmeester te Dronrijp geeft met eerbied te kennen en
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat in de zomer van 1814 een tractement van f
150.= is gesteld enz. verder genoemd Professor Ens te Franeker en dat en de heeren Medici Van Leeuwarden en
Franeker kunnen getuigen hoe hij zich in de behandeling van de Patienten in het toedienen van medicijnen en dat hij de
verlossing van enige vouwen enz. jaar 1815 (2)
Ens J. ---- Scheltema Evert Nicolaas hij is benoemd door de mannen van de schutterij tot 2e Luitenant en de Capitein
heeft benoemd Ens S. tot Sergeant Majoor, Hanenburg T. en Hannema L. tot Sergeanten en Kienneé Frans tot Fourier
en tot Corporaals Jouwersma A., Bos Joh’s., Jellema D. en Lolcama P. verder is het plaatselijk bestuur de Capitein
Bogtstra J., Stinstra A. 1e Luitenant, Scheltema P. 2e Luitenant, Ens J. Sergeant, Broersma A. Sergeant, Harcama J.
Corporaal, Haas de G. Schutter, Wijbenga S. Auditeur, Strik W. secretaris enz. jaar 1814 (3)
Ens P. (Petrus) dominee te Ureterp-Siegerswoude- Burum-Munnekezijl en Arum, zijn erven betalen jaarlijks fl. enz. uit
een huis in de Schoolstraat 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. jaar 1815 (3) dossier (60)
Ens P. (Petrus) Emeritus Predikant en als zodanig gepensioneerd met een pensioen van fl. enz. enz. jaar 1819 (1)
Ens P. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Ens P. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen
kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Ens Petrus Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Ens Petrus te Bozum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Ens Petrus, 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)
Ens Reinder Student in de Godsgeleerdheid aan de Hoge school te Groningen verzoekt aan zijne Majesteit om
gedurende de tijd van 1 jaar te mogen blijven buiten de Nationale Militie enz. Jaar 1837 (5)
Ens S. ---- Scheltema Evert Nicolaas hij is benoemd door de mannen van de schutterij tot 2e Luitenant en de Capitein
heeft benoemd Ens S. tot Sergeant Majoor, Hanenburg T. en Hannema L. tot Sergeanten en Kienneé Frans tot Fourier
en tot Corporaals Jouwersma A., Bos Joh’s., Jellema D. en Lolcama P. verder is het plaatselijk bestuur de Capitein
Bogtstra J., Stinstra A. 1e Luitenant, Scheltema P. 2e Luitenant, Ens J. Sergeant, Broersma A. Sergeant, Harcama J.
Corporaal, Haas de G. Schutter, Wijbenga S. Auditeur, Strik W. secretaris enz. jaar 1814 (3)
Ens S. ---- Wassenbergh E., Crane de W.J., Pierson Tholen, Allardi C. en Ens S. geven in een brief te kennen dat zij als
Professoren der gesupprimeerde Academie van Franeker alle achtergebleven zijn en zijn nu maar de helft van hun
Tractement hebben enz. jaar 1814 (13)
Ens S.---- Steenderen van Andries ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland tevens ondertekenen Ens S.
Med. Prof en Chirurg Majoor en Nieubuur D. Med. Doctor en Ypey M. diverse documenten, het betreft het vervolg op
het document van 07-10-1816 >>>>Steenderen van Andries Onderwijzer der Jeugd en Schutter ondertekend een brief
aan de Minister van Binnenlandsche zaken betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij sedert 1809 Fransch en
nederlandsch Onderwijzer te Harlingen en beedigd vertaler dat hij door de Krijgsraad enz. maar dat hij vind wegens
incompetentie van de Krijgsraad enz. verder ondertekende Broodkorf Johannes van beroep Tamboer en Bode bij de
Krijgsraad van de Schutterij te Harlingen enz. en tevens ondertekend Baschen Albertus Auditeur bij de dienstdoende
schutterij te Harlingen en verder ondertekenen Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester der Stad en Blok K. (Klaas)
secretaris der stad enz. jaar 1816 (8)
Ens S. te Leeuwarden, 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)
Ens S. wordt vermeld in een document van het departementale van geneeskundig onderzoek enz. aan de Heeren
Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland als lid van enz. jaar 1814 (2)
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Ens Sicco 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)
Ens Sicco staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de
voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon Schutters No. 2 geformeerd in de Militie Cantons Franeker en
Harlingen No. 3 en 5 enz. 1815 (2) Dossier (15)
Ens van Jan * Oldemarkt woont Staat van voordracht met persoonsgegevens voor Veldwachter te Schoterland jaar
1917 (4)
Ens van Jan Amsterdam Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland jaar 1917 (1)
Ens van Jan Amsterdam Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland jaar 1918
(1)
Ens van Jan te Amsterdam hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te
Schoterland met woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)
Ens van Jan te Amsterdam, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Enschede d’ Loen (Baron) hij is benoemd tot administrateur van het District No. 3 staat vermeld in een brief van de
Permanente Commissie van het Authorisatie Syndicaat ondertekend door Boetzelaer van P. A. enz. jaar 1824 (3)
Enschedé Johannes † in leven gehuwd met Swaving Johanna Elisabeth 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)
Enschut Jan Frans van vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van
Leeuwarden met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)
Enschut van J. F. Griffier bij het Geregt te Harlingen staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de
Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1841 (3)
Enschut van Jan Frans hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer
de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de
Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e
kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement, Jaar 1841 (8)
Enschut van W. J. Visiteur , hij heeft een ongeluk gehad en daarbij zijn linkerbeen gebroken, en stelt vor om in zijn
plaats tijdelijk aan te nemen Jans Folkert (Chalouproeyer) jaar 1824 (4)
Enschut….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Ensdorf Adam geboren 25-12-1795 te Utrecht van beroep Kleermaker zoon van Ensdorf Joseph en Snip Anou beide
overl. die zig niet heeft opgegeven voor de Militie in 1814 een gevangenisstraf van 2 jaar in het Correctie huis te
Leeuwarden enz. jaar 1817 (1)
Ensdorf Adam 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 264
Ensdorf Joseph---- Ensdorf Adam geboren 25-12-1795 te Utrecht van beroep Kleermaker zoon van Ensdorf Joseph en
Snip Anou beide overl. die zig niet heeft opgegeven voor de Militie in 1814 een gevangenisstraf van 2 jaar in het
Correctie huis te Leeuwarden enz. jaar 1817 (1)
Ensdorff Adam 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)
Ensinck Jan Willem Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur7-10-1836 Overleden te
Weltevreden (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836(20)
Ensing & Co ----Botje Ensing & Co. ----Strikwerda D.te Leeuwarden, Hoendiep I, staat vermeld op een lijst
Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en
Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een
handgeschreven en getekend briefje dat de dienst is gestaakt en het schip terug is bij de fabrikant Botje Enzing & Co. ,
een brief met briefhoofd van deze dat de schepen de Hoendiep en de Admiraal Tromp niet meer in de vaart zijn zijn de
vergunningen hierbij inleveren (zijn aanwezig) en jaar 1900 (5) dossier (16)
Ensing Joseph Christiaan ---------- 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)
Ensing----Botje, Ensing & Co. te Groningen, Hoendiep 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)
Enstra Durk 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)
Enstra Willem Hend’k 193 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon
welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn
enz. jaar 1841 (7)
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Enstra Willem Joh’s 252 is zijn volgnummer bij de 3e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met
groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar
1841 (4)
Enstra Willem Joh’s staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de
depots der 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie
der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot
Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)
Enstra Willem Johannes * 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)
Enstra Willem Johannes 252 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)
Ent Roelof Jacobs---- Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van Oldeberkoop ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Ent Roelof Jacobs dat hij met vrouw en kind zig tegenwoordig ophoud bij zijn kinderen in
Noordwolde en dat de Diaken van Boijl niet gelast kunnen worden om hem van huisvesting te voorzien enz. jaar 1815
(2)
Ent Roelof Jacobs van beroep Arbeider wonende te Buil Gemeente Berkoop ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende dat hij nog geen onderstand van enige Diaconie Kas heeft genoten tot nu toe maar hij zich
buiten staat bevind om voor hem, vrouw en kinderen eene woning te bekomen en dat de Diaconie weigert hem enz. jaar
1815 (2)
Ent Roelof Jakobs---- Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van de gemeente Oldeberkoop ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Ent Roelof Jakobs over wiens onderhoud tusschen beide gemeenten (Boijl en
Appelscha) verschil is een geboren Drent mag wezenuit de Cohieren der 5 specien van Ooststellingwerf is gebleken dat
hij in de jaren 1783 tot 1797 als gehuwd Boer op een plaats te Appelscha heeft gewoond met een gezin enz. jaar 1816
(3)
Enter van Albert---- Wijne Evert plaatsvervanger voor Enter van Albert, 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)
Enters Wiltje te Oosterbierum, 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)
Entes Ayke, 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)
Entes Jelle vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig
waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene
moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)
Entinck W. E. te Brdevoort, 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)
Entink W. E. Bredevoort 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)
Entink W. L. Predikant te Bredevoort tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt
van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de
onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij
Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier
(12)
Entz S. 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)
Entzen Romke Romkes 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)
Eoos de Harke Andries, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten
behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Epeij E. Mr. Lid der Staten van Vriesland wordt benoemd als Lid van de Militie Raad in het Eerste Militiedistrict enz.
jaar 1816 (2)
Epeij E. President van de Militieraad over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1)
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Epeij E. President van de Militieraad over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1)
Epeij E. President van de Militieraad over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1)
Epeij E. President van de Militieraad over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Staat van het getal van manschappen
hetwelke door elke stad en grietenij de acht eerste Militie Kantons in Vriesland enz. jaar 1818 (5)
Epeij E. President van de Militieraad over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Jacobs Hans uit de Bildt is ingeschreven enz. jaar 1818
(1)
Epeij Eco staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der Provinciale Staten
en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van
geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Epema A. J. te Warga 29 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de
Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die
met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)
Epema Anne J. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Epema Jochum Brugts, De schout Oevering N. van de Gemeente Roordahuizum meld dat Epema Jochum Brugts
Huisman te Idaard tijdens het transport van 300 lasten haver naar Zwolle het ongeluk heeft gehad zijn Paard tijdens de
reis te verliezen en dat er is getaxeerd dat de schade is f. 165.= en dat dit voor deze geringe boer enz. enz. jaar 1814 (2)
Epema S. Brugts Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd,
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Epema T. G. te Idaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage
van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Epema T. J. te Idaard 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)
Epema T. Jochems Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Epema Tiemen J. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden
van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar
1840 (1) dossier (5)
Epema Tijmen 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 Sneek, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen,
Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)
Epema Trijntje gehuwd met Dijhkstra G. , 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)
Epema W. Brugts Schoolmeester van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Epen van C. te Maastricht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk
enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Epen van C. te Maastricht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk
enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Epen van C. te Veendam 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)
Epen van G. --- Rijsoort van W. W. Controleur te Amsterdam een handgeschreven brief met zijn handtekening, Epen
van G. Chirurgijn van het Buitengasthuis te Amsterdam een handgeschreven brief met zijn handtekening waarinn hij
verklaart de aard van de ongesteldheid van de commies Pontier jaar 1841 (5)
Epen van G.----- Pontier R. P. hij is ziek geworden tijdens zijn verlof, de chirurgijn Epen van G. te Amsterdam verklaart
in een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij daar nog enige tijd moet verblijven. Jaar 1841 (4)
Epen van J. Geneesheer te Amsterdam verklaart dat de Commies 2e klasse Pontier Reinier Pierre te Buitenpost
geneeskundige hulp zou kunnen ontberen jaar 1841 (3)
Epenhuijzen van A. P. te Dordrecht, 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
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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)
Epeus Johannes Petrus te Harlingen en Almenum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document,
Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten
en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van
bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)
Epeus van Altena Johannes Petrus, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en
wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar
1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)
Epinga C. 35 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)
Epkema F. te Zwichem---- Hij komt voor in een document genaamd Lijst van declaratien van Onderwijzers in
Friesland wegens verschuldigde tractementen uit lands kas over de maand December 1813 nog tegoed hebben jaar
1814 (3)
Epkema, Hij staat op een lijst met vacatures van Onderwijzersplaatsen met de namen der vertrokken onderwijzers de
plaats van de school en en oorzaak der vakaturen Zoals Overlijden en vertrokken tevens een kolom met Aanmerkingen,
jaar 1815 (2)
Epkes Oene---- Sekema Geert Brugts voortijds executeur van Westdongeradeel , Epkes Oene en Bruinsma Sytse Klases
adsesenten en Gerbens Ebeltje weduwe van Patroulle Pieter Sybes in leven mede adsistent schrijven en ondertekenen
een brief aan de Gouveer van Vriesland dat zij hun Tractementen ontvingen van Leeuwarden maar dat niet het gehele
jaar 1808 of 1809 enz. enz. dat 13 weken voor Patroulle Pieter Sybes onbetaald is gebleven en datb van de anderen het
jaar 1811 niet is betaald enz. enz. Ebeltje Gerbens verklaard niet te kunnen schrijven omdat zij dat niet geleerd heeft en
presentie van mij Dieme F. H. enz. jaar 1816 (4)
Epkte Spannum es Foeke 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)
Eppenga Hendricus, 236 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)
Eppenga Jacobus te Arum en Schaaf Klaas Gerlofs te Makkum zij worden herbenoemd als debitanten van loten enz.
enz. van de Koninklijke Nederlandsche Loterijen enz. jaar 1825 (2)
Eppenga Johannes te Zeist, 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)
Eppenga Lubbert 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)
Eppenga Thomas te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen
en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te
betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Eppenga Wytse Jeens ( Yppenga Wytse Jeens), Huisman te Lippenhuizen , Hij tekent met anderen in qualiteit als
gecomiteerde van de Armenkas van Beetsterzwaag zij beklagen zig dat ze geen antwoord hebben ontvangen van de
Gouveneur van Vriesland op hunne klacht van 28 Mei 1814 ook al omdat er in 1798 een duidelijk accoord is gemaakt
enz. enz. jaar 1815 (5)
Eppens M. te Leeuwarden 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)
Eppens M. te Leeuwarden, 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)
Eppinga G. J. Een Procesverbaal van Bekeuring , Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een
procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824
Eppinga 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)
Eppinga 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 1916
(3)
Eppinga Binne, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Eppinga Cornelis 395 Lippenhuizen 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)
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Eppinga Freerk, 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)
Eppinga Hendricus, 143 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)
Eppinga Hendricus, 5 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)
Eppinga Jelle Pieters hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het
18e Bataillon Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839
(5) dossier (13)
Eppinga Krijn J?. , 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)
Eppinga Krijn 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. 26926-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Eppinga Meint, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar1915 (3)
Eppinga Quirijn, 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)
Erasmus B. de weduwe 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)
Erasmus B. de weduwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde &
onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig
gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar
1815 (5) dossier (15)
Erasmus H. T. Arbeider van beroep 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)
Erasmus H. T. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk
Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz.
Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun
als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft
door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede
dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)
Erbt Johann Willem, Kanonnier der 2e klasse, Personeel der artillerie * 22-04-1799 Dipppolderwalde (Saxe) , 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)
Erdmans J.---- Wijndels J. H. en Erdmans J. Medicine Doctor der gevangenis te Heerenveen en Sneek . Onderwerp een
ordonnantie betreffende ractement over enz. jaar 1818 (1)
Erich Franciscus 24 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Erikis Klaas, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar
1916 (3)
Eriks Klaas, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Erin Klaas Buitenvaarder jaar 1837
Erin Klaas, 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)
Eringa Arent Fokkes te Opsterland Staat vermeld op een Nominative staat van miliciens met 11 kolommen informatie
die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839 (7)

6631

1066-17
02-09-1814

6840

36-A
blz. 18
22-04-1824

6282

737-24
07-07-1817

8308

1070-8
709-731
28-10-1840

8386

949/6-4

8280

526-1, 4
22-05-1840

8280

517-15,1
19-05-1840
833-2
24-08-1841
Baarderadeel

8380

8285

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

8307

1061/12, B.
23-10-1840
523
22-03-1916
1375
22-10-1917
612
23-05-1919

9182
9185
9188

9465

Deel 2, 4
15-06-1824

8294

783/5, 34
06-08-1840
255-A
00-05-1817

6418

8257

69/20, 2
nummer 49
20-01-1840

9181

2265
30-12-1915

6709

36 deel 2 blz. 25
16-01-1822

6833

38-D deel 2
Blz. 24
06-02-1824

Eringa Fokke Arents 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)
Eringa H. D. Boer van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Eringa Hendrik D., Boer te Jellum met (12 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)
Eringa J. P. te Edens 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)
Eringa L. , wonende in de Gemeente Baarderadeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een
document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn
woonplaats als de Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de
hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)
Eringa L. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Eringa L. T. 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)
Eringa L. te Winsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Eringa L. te Winsum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Eringa Lieuwe Piers Winsum Schipper jaar 1840
Eringa P. (Pier) hij wordt benoemd tot Burgemeester van Hemelumer Oldephaert c.e. jaar 1916 (5)
Eringa P. (Pier) hij wordt beedigd als Burgemeester van Achtkarspelen jaar 1917 (1)
Eringa P.---- Woningstichting Achtkarspelen te Buitenpost een handgeschreven brief met de handtekening van de
Voorzitter Eringa P. en secretaris Jonker O.verzoekt vergunning tot het dempen van een sloot. op zijn in eigendom
hebbende perceel kadastraal bekend te Twijzel enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (10)
Eringa Symon L. te Winsum , Beurt en Veerdienst van Winsum 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 1824 (8).
Erink Jan Wierden Schipper jaar 1840
Erk van Willem 15 is zijn volgnummer en Stolwijk 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)
Ermaning ‘d Jan Louws te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes
Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij
Schoterland met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Ermelo, ------ 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)
Ermerins F. 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)
Ermerins F. Lid der Gedeputeerde Staten 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
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Ermerins R. C. te Zierikzee, 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)
Ernes Albertus, 369 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)
Ernest Jantje, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum,
benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5)
Ernest Trijntje, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum,
benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5)
Ernesten M. Rotterdam Schipper op de Anstruthe jaar 1838
Ernout Joh’s Rodenhuis ….?---- Takes Rintje (Kuiper) een handgeschreven en getekende brief door Kerkhoven E. J. ,
Heide v. d. E. Jans , Minnema ….? En Ernout Joh’s verklaren dat eerstgenoemde wegens de Militienummer 149 heeft
getrokken een zoon is van Rintjes Stijntje en van haar vooroverleden man Halbes Taeke hij zeer onontbeerlijk is voor
zijn moeder en zijn minderjarige drie broeders en twee zusters omdat dit gehele gezin door zijn beroep als touwslager
enz. tevens verklaard Rodenhuis ….? dat Takes Rintje bij hem op de lijnbaan zedert 8 jaren werkende is , alles te
Harlingen, tevens een handgeschreven brief (requeste) van zijn moeder op de achterkant staat vrijgesteld enz. jaar 1814
(4)
Ernst Hendrik wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der
Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van
Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de
Domeinen te Haarlem de heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)
Ernst J. L. Deurwaarder bij de Regtbank te Sneek Onderwerp; zijn memorie van verevening van zijn kosten over het
jaar 1821 en wel de maanden November en December enz. jaar 1823 (2)
Ernst Jan Luitjes Deurwaarder oud 30 jaar , 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. 2452913-2) er goed van geleefd) jaar 1815 (2) dossier (36)
Ernst Janke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar
1828 (3)
Ernst L’ Jan hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconieen 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
Ernst L’ 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)
Ernst Lammert ontvangt voor het besturen der Exercitien enz. , Staat in een document Specifique Opgave der uit het
fonds der onvoorziene uitgaven dezer gemeente Rinsumageest dienst 1814 gedane betalingen enz., jaar 1815 (2)
Ernst Sytske weduwe van Ynsel het betreft een Request voor haar zoon Ynsel van Jacob als kweekeling op ’s
Rijkskweekschool voor Onderwijs te Haarlem enz. jaar 1840 (3)
Ernst Trouke Jans Geb. Sneek, laatst gewoond hebbende te Sneek. Flankeur Overleden te Kedong Kebo 1837, komt
voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche
Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2) totale lijst overledenen (7)
Ernsteen Jan Frederik geb. 05-09-1802 Amsterdam, 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)
Ernstes Arjen wegens geleverd IJzerwerk aan de 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)
Ernstes Egbert , Dagloner wonende onder Westergeest no. 20, de belasting wil zijn meubels te verkopen wegens een
schuld, jaar 1814 (1)
Ernstes Sybe dat bij het boek der uitgaaf der armen administratie vergeleken zijnde gebleken is dat bij de uittrekking
van het uitbetaalde weekgeld op den 1e en 15de Mei 1814 nevens voornoemde enz. enz. jaar 1817 (2)
Ernstman Tjeerd, 536 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)
Ernstra Pitter Johannes 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)
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Erp van Jan geboren 14-04-1801 Amsterdam, Kleermakersknecht , 2 handgeschreven brieven met zijn handtekening
onderwerp; sollicitatiebrief om als commies geplaatst te worden jaar 1841 (7)
Erp van Dirk H. Met signalement Politiebediende Dokkum jaar 1915 (3)
Erp van Dirk, 782 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)
Erp van Dirk, Kleermaker hij schrijft in voor de Aanbesteding met Conditieen en Voorwaarden der kledingstukken voor
de Portiers en bewaarders in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden jaar 1825 (10)
Erp van Jan, Kleermaker te Leeuwarden een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verzoekt om een
betrekking waardoor hij in staat is om in de behoefte van zijn reeds talrijk en nog wassend gezin behoorlijk te kunnen
voorzien jaar 1841 (2)
Erp van Johannes Rijksveldwachter te Oosterend 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)
Erp van Willem, 670 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)
Errington Rich Rotterdam Schipper op de Etfort jaar 1838

Errits Tjerk---- Zee van der J. H. en Errits Tjerk beide Schippers te Leeuwarden, zij zijn in de maand october l.l. op stads
order gerequireerd om met hunne schepen militairen en bagage naar Den Haag te transporteren maar dat er is
ingehouden een bedrag van 50 en 40 guldens door Kroon L. te Den Haag enz. maar dat zij het volle bedrag wensen te
ontvangen enz. jaar 1814 (4)
Ertmans Frederica O of C.?, 318 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)
Ervren Frans Joh’s te Peins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente
Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te
Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien
stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)
Es van Arie * * 02-06-1817 Zoeterwoude staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de
Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden of bij
regterlijke vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij is veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop
enz. jaar 1839 (5)
Es van Cornelis, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33, * 01-05-1814 Delft, 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)
Es van Henricus Johannes 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)
Es van M. Grouw Schip de Grouw 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)
Es van M. te Grouw een Stoombootdienst van Leeuwarden op Grouw, 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 1866 (6)
Es van Michiel en Greben Gerben Jurjens beide Stoomboot Ondernemers te Grouw, Stukken betrekkeijk de
Stoombootdienst van voornoemden tusschen Grouw-Leeuwarden en Grouw Sneek ook de reglementen en Tarieven zijn
aanwezig. jaar 1866 (20)
Es van Michiel---- Greben Gerben Jurjens te Grouw Stoomboot Ondernemer, Es van Michiel samen concessionarissen
van: Betreffende de Stoombootdienst van hem tusschen Grouw-Leeuwarden en Grouw Sneek jaar 1866 (11)
Es van Migchiel te Grouw een Stoombootdienst van Grouw 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 1866 (6)
Es van Migchiel te Grouw Stoombootdienst van Grouw naar 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 1866 (6)
Es van P. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Es van P. Constructeur, komt voor in een documet ondertekend door de Burgemeester van Harlingen met als onderwerp
de opgave door hem aan de Admiraal Verdonen ….? wegens de verloop der lopende Tuig en Zeilen van 3
gedesarmeerde Fransche Brikken, ook wordt er gesproken over een koets met 2 paarden en dat de heer Kersjes ….? zig
beklaagd over het harde van de maatregel enz. ook genoemd den majoor Robienouw ….? , Stroband ….? ook de
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Stadsbode Jacobi J. en de kopers van de bijna volledige Tuigagie van 3 Fransche Brikken Galama Jan, Ruiter de A.,
Salomons ….? enz. jaar 1814 (8)
Esau Frans Karel Theodorus dienen de op Z.M. Brik de Courier als Adelborst 1e klasse in de Middelandse Zee , jaar
1825 (1)
Esau Johan Christiaan Fredrik Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en
hun tractement. Jaar 1824 (2)
Esau Johan F., 425 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)
Esau Johan Frederik Christiaan Leeuwarden Commissaris van Politie te Leeuwarden jaar 1840
Esau Johan Frederik Christiaan Leeuwarden Commissaris van Politie te Leeuwarden jaar 1838

Esau Johan Fredrik Christiaan 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)
Esau Johan Fredrik staat in een doument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en
jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)
Esbuk Louwrens Klazes de erven uit een huis bij de Meelbrug ,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.
Esch van Justus122 is zijn volgnummer en Voorburg 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)
Eschauzier P. (Pierre)----- Blok Minne, Plaats van der Meile, Landas Jacob Lodewijk, Swierts Jan Paptist candidatenh
voor de post van plaatsvervanger in het Vredegercht van harlingen door den afstand van Eschaurier Piere wonende op
Terscheling, met leeftijd, tegenwoordig beroep en aanmerkingen jaar 1824 (2)
Eschauzier P. (Pierre) Burgemeester van Terschelling ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld Wijbrands Rijntje dat hij bij zijn Compagnie gearriveerd is en dat Wijntjes
R. vrijgesteld is enz. jaar 1815 (1)
Eschauzier P. (Pierre) Opperstrandvonder te Terschelling verzoekt vrijstelling van een boete enz. jaar 1824 (2)
Eschauzier P. (Pierre) Schout van Terschelling ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens de
Kerkmeesteren van Westerschelling geauthoriseert tot den verkoop van eenige effecten voor de beatling van den
predikant enz. ook aanwezig een brief van de Kerkmeesteren Rens Jacob en Kramer H. waaronder de naam Zwaal Reijn
staat jaar 1814 (2)
Eschauzier P. (Pierre) Terschelling, Onderwerp ; dat de ingezetenen voornamelijk bestaan uit Loodsen en Visschers en
door de permanente stagnatie van de scheepvaart van bijna alle inkomsten verstoken zijn , en wegens de strenge
aanhoudende winter aan de Arme kasse welke gehaal ware uitgeput het hunnen hebben bijgedragen enz. enz.
voornoemde is een der ondertekenaars enz. jaar 1814 (4)
Eschauzier P. (Pierre), Kapitein vermeld op een document staat van voorgedragen Officieren 1e 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)
Eschauzier P. (Pierre).---- Cornelis Ieme, Eeltjes Hendrik, Jongeboer Cornelis J. Ouderlingen te Terschelling en
Strandjerdt Hendrik T. , Ree Reyn W. beide Diaken van Terschelling en Jonge Anne Cornelis Kerkmeester te
Terschelling en Eschauzier P. (Pierre). Schout van Terschelling ondertekenen een brief aan de Commissaris in het Arr.
Leeuwarden het betreft achterstallig tractement van Camme van Johannes O. jaar 1814 (7)
Eschauzier Pierre. Opperstrandvonder der Eilanden Terschelling, Griend en de Noordvaarder enz, (2) jaar 1824
Escher D. A. (David Adrianus) Dominee te Bozum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der
gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen
informatie, jaar 1836 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Escher D. A. (David Adrianus) Dominee Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma
van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van
1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van
gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Escher D. A. (David Adrianus) Dominee wonende in de Gemeente Baarderadeel, voornoemde staat één of meerdere
malen vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van
de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van
uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)
Escher D. A. (David Adrianus) Dominee, 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)
Escher D. A. (David Adrianus) Predikant te Loga in Oost Vriesland, hij is beroepen in de Hervormde Kerk van Stiens
enz. jaar 1825 (5)
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Escher D. A. te Bozum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Escher D., 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)
Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron Collot d’) Grietman van Barradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Tolsma Dominicus Johannes wonende te Almenum en door hem
aangegeven als geboren in 1794 maar dat bij nader inzien is gebleken dat hij in 1796 is geboren enz. jaar 1817 (1)
Escury’d C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron Collot d’) Grietman van Barradeel ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Wijkel Wiebe Pieters Dagloner onder Sexbierum *
1792 heeft zig in 1815 aan de loting moeten ontwerpen dog dat hij dit heeft verzuimd ook een brief ondertekend door
Fopma J. L. Gewezen Schout van de voormalige gemeente Sexbierum enz. jaar 1817 (4)
Esgens Hendrik---- Koenes Klaas en Esgens Hendrik zij verzoeken betaling van gelden hun voor het vervoeren van
Hospitaal en Militaire goederen van Leeuwarden naar Holland enz. jaar 1814 (1)
Esgers Marten Sytzes 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)
Esgers Marten Sytzes, 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 ….? 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)
Esinga Jan Fokkes 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)
Esken Lodewijk Minzes, Hij wordt vermeld in een document als Zetter der Belastingen van het district van Ontvang
Buitenpost jaar 1821 (3)
Eskens L. M. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Eskens Lodewijk Menzes , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Buitenpost in 1823 die
dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Eskens Lodewijk Minzes te Achtkarspelen, 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)
Eskens Lodewijk Minzes te Buitenpost 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)
Eskens Lodewijk Minzes te Buitenpost 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)
Eskens M. A. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Eskens Minze Lodewijks te Buitenpost 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)
Esker Hendrikus Extra Ordinaire Dijksgedeputeerde 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
Kollumerland en Nieuwkruisland bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
Eskers? Jan Albert 440 is zijn volgnummer en Balk 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)
Eskes B. ---- Blecourt de Jan Johannes voormalig Secretaris wordt wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente
door Eskes B. de Schout van de gemeente Kollum jaar 1814 (1)
Eskes B. ---- Faber Petrus Zilversmid te Kollum Ongehuwd zig thans gedetineerd in het huis van arrest te Leeuwarden,
een brief van de Advocaat Fiscaal Idsinga van S. P. dat in het bijzijn van de Schout van Kollum, Vening A. J.
Provinciaal Inspecteur der belastingen en Mulier G. N. Controleur der gezegelde bealstingen dat de ontzegeling van de
kas en stukken heeft plaats gehad en het geld in gezegelde enveloppen enz een overzicht van de aanwezige zaken enz.
dit stuk is ondertekend door Idsinga van S. P. , Vening A. J., Mulier G. N., Eskes B., Jorissen Jacob Vz. Controleur der
Belastingen en Groenman E. K. jaar 1814 (5
Eskes B. ---- Huizinga Ybele Rienks bezittende de 2e rang tot schoolonderwijzer te Kollum de gecommitteerden uit
den stemgerechtigde ingezetenen van Kollum ten einde eene onderwijzer aldaar te benoemen voor de bestaande
vacaturen en alsoo intrekt de vroegere verleende autorisatie tot het benoemen en aanstellen van Jongerhuis F. D. tot
Schoolonderwijzer aldaar en om te persisteeren de benoeming van Sluiter L. J. enz. (was getekend) de stemgeregtigden,
Swart Holle, Faber L., Stuur R. C., Gorter H., Heemstra van W. H., Eskes B., Klaver T. J., Wiersma L. R. en de
secretaris Ypey L. enz. jaar 1822 (3)
Eskes B. (Bote) Assessor in deze Grieternij 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
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leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar
1817 (3) dossier (11)
Eskes B. (Bote) assessor te Kollum, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2))
Eskes B. (Bote) bij absentie van de Grietman van Kollum ondertekend hij een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)
Eskes B.---- Doedens D. Y. Koorn en Pelmolenaar te Kollum, Onderwerp; een request betreffende om als zodanig te
Continueren en een ander van Hoekstra W. J. insgelijk Koornmolenaar te Kollum verzoeken dat aan den eerstgemelde
het malen of breken van Koorn mogt worden belet enz. ook een antwoord ondertekend door de Prov. Schout van
Kollum Eskes B. jaar 1814 (2)
Eskes B. hij ondertekend een stuk als De Provisionele Schout van de Gemeente Kollum jaar 1814 (4)
Eskes B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Eskes B. hij tekent (als Schout van het voormalige district Collumerland) een document wegens opbrengst huren
regthuis. enz. jaar 1814 (1)
Eskes B. Provisionele Schout van de Gemeente Kollum hij ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van
Vriesland dat in verband met zijne verdere betrekkingen, en dat hij bij het Vredegergt werkzaam is en dus den functie
niet Compatibel is enz. maar dat de heer Vries de J. (Jetse) te Dockum in de functie van Burgemeester is ontslagen
geworden en deze enz. jaar 1814 (2)
Eskes B. Schout van Kollum schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland met als onderwerp de
leverantie van 22 kanonniers Kustbewaarders enz. jaar 1814 (2)
Eskes B.---- Stuur R. C. Schout van de gemeente Kollum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende dat hij heeft goed gevonden dat door het overlijden van Beystra R. A. en de benoeming van Faber L. tot
Adjunkt Schout twee vacatures in den raad dezer gemeente zijn opengevallen en er worden voorgedragen Eskes B.
afgetreden Schout en Meinardi Joh’s Distelateur enz. jaar 1815 (1)
Eskes B.---- Stuur Romke Klazes Lid van de Municipale Raad van Kollum wordt voorgedragen tot het waarnemen van
de functie van Eskes B. de Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1)
Eskes B. te Kollum Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Eskes B. te Kollum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Eskes Bote te Burum 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)
Eskes Bote aan hem behoren 53 pondematen land, Buitendijks onder Kollum getaxeerd door de zetters van de
Belastingen in de 7e klasse en onder de plaats gebruikt bij Kiestra Jan Jans onder Kollum welke 53 pondematen uit de
slijk zijn gewonnen en nu vrugt beginnen te geven enz. jaar 1821 (1)
Eskes Bote bekeurd wegens ter zake zijn paard in het jaar 1820 etc jaar 1824 (4)
Eskes Bote---- Faber Petrus, Percepteur der gemeente Kollum, de maire van van Kollum Eskes B. (Bote) begeeft zig
samen met Controleur der belastingen Breugel F. naar het kantoor van eerstgenoemde ter controle van enz. jaar 1814
(4)
Eskes Bote Fokkes hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van
het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841
van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)
Eskes Bote Fokkes 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)
Eskes Bote Fokkes wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Kollumerland en Nieuwkruisland 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)
Eskes Bote---- Heemstra van Cecilia Johanna Freule van Sytzama W. C. en Eskes Bote staat vermeld op een
document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat
hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer
Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4)
Eskes Bote hij is benoemd als zetter der belastingen te Kollum en er wordt verzocht hem in het Releve te brengen niet
zoude kunnen worden ingewilgd dan heeft de Directeur der Directe Belastingen van Vriesland het verzoek enz, jaar
1822 (1)
Eskes Bote---- Jorissen Jacob Sz. Controleur de Belastingen in de controle Hindelopen heeft zig vervoegd ten huize van
de heer Eskes Bote Schout van Hindelopen en hem verzocht mee te gaan naar den heer Faber Petrus ontvanger ten einde
deszelfs kas te opnemen en zijn lijsten of kohieren van de Grondbelasting, Perzoneel en Mobilair, Deuren en Vensters
der patenten natezien enz. enz. met vermelding van de resultaten en door de drie genoemden ondertekend jaar 1814 (7)
Eskes Bote Suppleant van den Vrederegter van het Canton Buitenpost, 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)
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Eskes Bote te Collum komt voor in een dossier , op een document Staat van personen die ten gevolge der Revolutie van
1795 van hunner bedieningen ontzet, thans weder verzorgd of schadeloos gesteld zijn met 7 kolommen info o.a. hun
beroep enz. jaar 1814 (4)
Eskes Bote, 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)
Eskes Bote, 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)
Eskes H. te Kollum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw
Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de
namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Eskes K. ---- Boelens , Commissaris een enveloppe met veel tekst en een rode lakzegel van Amt Norden verzonden
aangetekend uit Nieuwe Schans op 19-07-1823 met schuit no. 2, Boelens , Commissaris. En Luining Commissaris
schuit 1. verder genoemd Eskes K. enz. verder een Duitse brief met onderwerp: de lading van een vergaan schip met
een Inventaris en Specificatie oook met een lakzeget van Amt Nord, tevens komen voor, Visser Remke Reinders,
schipper, Dijk van Klaas Klaassen, Jellen Jurgen op Schiermonnikoog, Ubbens Vogd de Strandvonder zijn rekening,
Claessen Claas, Jurgens Foike een rekening met zijn handtekening, jaar 1823 (18)
Eskes Petronella Maria vrouw van Andrea D. H. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden;
met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters
jaar 1873 (3) dossier (9)
Eskes Petronella Maria vrouw van Andrea D. H. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden;
met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters
jaar 1873 (3) dossier (9)
Eskes Petronella Maria vrouw van Andrea D. H. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden;
met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters
jaar 1868 (3) dossier (9)
Eskes Petronella Maria vrouw van Andreae D. H. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden;
met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters
jaar 1873 (3) dossier (9)
Eskes Petronella Maria vrouw van Andreae D. H. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden;
met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters
jaar 1873 (3) dossier (9)
Eskes Petronella Maria vrouw van Andreae D. H. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden;
met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters
jaar 1858 (3) dossier (8)
Eskes Petronella Maria vrouw van Andreae D. H. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden;
met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters
jaar 1858 (3) dossier (8)
Eskes Petronella Maria vrouw van Andreae D. H. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden;
met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters
jaar 1868 (3) dossier (9)
Eskes Pieter benoemd als geaprobeerde Deurwaarder Executant voor de gemeenten Anjum, Dockum, Holwerd,
Ternaard en Metslawier maar hij heeft voor die post bedankt en nu wordt voorgedragen Croon Frederik enz. jaar 1814
(1)
Eskes Pieter Deurwaarder Executeur van de Gemeente Dockum hij is benoemd in plaats van Koning H. die naar
Dragten is vertrokken enz. jaar 1814 (1)
Eslington Esg. William---- Wybrandi P. weduwe van Barends U. , (Kapitein) bijna 54 jaar Onderwerp: zij heeft om
een gratificatie verzocht, en de Burgemeester Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus) van Leeuwarden schrijft een
aanbeveling voor haar voor haar omdat zij in ongelukkige omstandigheden verkeert, zij heeft de nodige bewijzen al
geproduceerd zoals het originneel journaal van het O.I. Retour schip de Mentor gemonteerd met 12 stukken met 65
man bemand, enkele trefwoorden zijn; hij kwam van Batavia , Eslington Esg. William, het schip de Sceptor, Estry
Henry D. Majoor van de stad Limerik in Ierland, verder vinden wij een document getiteld Brand-Roll van het schip de
Mentor voor de kamer Zeeland in gebruik bij de O. I.C., de Kapitein Barends U had nog tegoed een gage als
bevelhebber van fl. 4862.7.-=, een der zoons is in 1815 geregistreerd als vrijwillige jager en op 17 jarige leeftijd als
Stuurmansleerling naar Oost Indie vertrokken en kort na zijn aankomst in Batavia Overleden , zij (Wybrandi P.
weduwe van Barends U.) heeft verder nog 1 dochter in de leeftijd van 21 jaar en een zoon tussen de 17 en 18 jaar oud
het broodbakken lerende, zij heeft een kamertje in het Marcellis Goverts Gasthuis en genniet slechts de schamele som
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van fl. 22.= , haar vader is een zeer welgesteld man een grijsaard van 87 jaren en emeritus predikant van de mennonite
gemeente, deze heeft zijn dochter al zoveel gegeven maar dat hij niet meer kan doen om zijn andere 7 kinderen enz. jaar
1818 (10)
Espacque ….? wordt vermeld in een document Nomitrative staat van de Comtable Ambtenaren welke tijdens het
Fransch bestuur over de landen bij de adminstratie der Douanen en Regt van Navigatie en deze Procuratie hebben
gefubgeerd opgemaakt door den Ontvanger des Convoyen en Licenten voor zoverre hem bekend zijn, een document
met 5 kolommen informatie zoals Rang, Plaats en Nationaliteit enz. jaar 1817 (3)
Espaul ‘Z de P. Burgemeester van de Stad Delft ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie dat hij verzoekt om een certificaat van voldoening Militie van Roock de Gerhard Johan Diederik
geboren 3 juli 1792 te Deventer van beroep Midicine Doctor te Birdaard doch thans te Delft bevindende zoon van
Roock de Johan Frederik rustend Leeraar der Hervormde Gemeente te Sneek en van Froulja Alexandrina wonende te
Birdaard die in het huwelijk wil treden enz. jaar 1817 (2)
Espriet Jean-Baptiste A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une
courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses a messieurs les maires ou aux parties
memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register
matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des
militaires……………………………………………………
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires morts étant prisonniers de guerre à l’ étranger, don til
peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits
morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les
ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites
trios signatures.enz. jaar 1817 (5)
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)
Essen van Albert Wynand, dragonder regiment ligte dragonders no. 5 * 04-04-1815 Epe, 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)
Essen van Hendrik Aalzum Rijksveldwachter Met Signalement jaar 1916
Essen van Hendrik Met signalement Veldwachter Oostdongeradeel jaar 1915 (3)
Essen van Luutske Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar
1828 (4)
Essen van Martinus 371 is zijn volgnummer en Deventer 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)
Essens van Barel 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)
Essers H. J. te Gulpen Lid van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot
lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Essers H. J. te Gulpen 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)
Essers H. te Gulpen, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Est….? S. Tymens Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Esta ---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens de President
Burgemeester van Harlingen dat Hannema Jacobus deze uit beschuldiging verder genoemd de heer Esta ook staat de
naam Rodenhuis namens de Comm. enz. er onder, enz. jaar 1815 (2)
Esta Tjallingii van J. D.---- Tuinhout Jan Fontein, Hulst van Jan Jr., en Esta Tjallingii van J. D. bestuur van de
Harlinger Stoomboot Maatschappij N. V. de functie van Boekhouder is Rodenhuis Pieter Ypeuszoon wonende
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Noorderhaven A-28 maakt bekend dat haar jaren bestaande Stoombootdienst tusschen Harlingen- Enkhuizen en
Amsterdam zal worden voortgezet met de IJzeren Radarboten “Willem III” voor 700 personen en “Minister Fock” voor
500 personen o.a. een aankondiging van voormelde dienst met zijn schip wat ook in een advertentie (3 stuks aanwezig
in het dossier) 2 aanplakbiljetten is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen
waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (10)
Esta T. T. of F.F.) Lijst met de Zestien der voornaamste Kooplieden binnen Harlingen jaar 1818 (1)
Esta Tjallingii van F. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen
welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Esta v. Frans F. ---- Rodenhuis P. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland als President van de
Commissie tot regeling der Contributie op de kosten der Schutterij te Harlingen en met terugzending van het Requeste
van Esta v. Frans F. die zijn neef die bij hem in huis is enz. en de Requestrant wil den dienst als musikant hier doen
voorkomen als de Schutterlijken en zig gelijk stellen aan een schutter, ook wordt hij ergens een Lastpost genoemd enz.
jaar 1815 (13)
Esta van F. , Hij is één van de ondergetekenden Steenfabrikeurs te Almenum Onderwerp belasting op de Ligte en Zware
Turf enz. het bezwaar tegen het te grote verschil in belasting met enz. enz. Jaar 1814 (3)
Esta van F. E. , Hij tekent mede een stuk als lid van de navolgende Vroedschap, Copie van de Memorie van de
Vroedschap der Stad Harlingen betrekkelijk de liquidatie van de agterstand of schulden ten laste van gemelde Stad, De
Vroedschap op voorstel van de President Burgemeester der Stad Harlingen gedelibereerd enz. enz. Hebben na
examinatie bevonden dat dezelven somma van fl. 12922-16 stuivers en 14 penningen enz. enz. Jaar 1815 (15)
Esta van F. F. de firma wordt vermeld in een document genaamd Staat van Requesten om gedeeltelijken vrijdom van
den Accijns op de Turf een document met 7 kolommen informatie zoals woonplaats, soort van Fabrijk, hoeveelheid
Turf, Advies van de Inspecteur en Advies van de Gouverneur enz. jaar 1840 (4)
Esta van F. F. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Esta van F. F. te Harlingen 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)
Esta van F. F. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Esta van F. Slager. Hij staat op een document (wat hij ook tekent) waarin verzocht wordt tot vermindering van het
stadsoctrooi op de Kalvers enz. enz. aar 1814 (3)
Esta van Frans F. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Esta van Frans Fokkes---- Hanekuijk Jacob in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat
vermeld hij Esta van Frans Fokkes Koopman te Harlingen met verschuldigde eerbied te kennen geeft dat het betalen der
contributie voor 1814 enz. jaar 1815 (3)
Esta van Frans Fokkes Koopman te Harlingen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij volgens kennisgeving
van de heer Rodenhuis ….? President van de raad van administratie der Schutterij is aangeslagen over 1814 maar voelt
zig bezwaard enz. verder genoemd: terwijl mijns vrouws broeders zoon Tjallingus Esta van Frans (Esta van Frans
Tjallingus) gedurende zes jaren ten mijne huize als eigen kind is opgevoed en enz. jaar 1815 (3)
Esta van Frans Tjallingus---- Esta van Frans Fokkes Koopman te Harlingen geeft met verschuldigde eerbied te kennen
dat hij volgens kennisgeving van de heer Rodenhuis ….? President van de raad van administratie der Schutterij is
aangeslagen over 1814 maar voelt zig bezwaard enz. verder genoemd: terwijl mijns vrouws broeders zoon Tjallingus
Esta van Frans (Esta van Frans Tjallingus) gedurende zes jaren ten mijne huize als eigen kind is opgevoed en enz. jaar
1815 (3)
Esta vanTjallingii F. Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie en verzoekt om 12 personen
als musikanten bij het Bataillon aan te stellen waarvan eerstgenoemde er 1 is enz. jaar 1818 (3)
Esther Jan B. de weduwe 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)
Estra Ameland Schip de Zeepaart 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)
Estra Frans Fokkes, Fabrikeur in Pannen en Estrikken= (vloertegels) te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23
personen) van Harlingen op een document ; dat zij na diverse pogingen bij de Koning en gedeputeerde staten een
verzoek tot ordonnantie tegen de stedelijke regering van Harlingen om op de z.g.n. Kleine Sluis deze te herstellen en
gangbaar te maken enz. enz. jaar 1823 (4)
Estry Henry D. ---- Wybrandi P. weduwe van Barends U. , (Kapitein) bijna 54 jaar Onderwerp: zij heeft om een
gratificatie verzocht, en de Burgemeester Wierdsma J. D. (Jentje Dominicus) van Leeuwarden schrijft een aanbeveling
voor haar voor haar omdat zij in ongelukkige omstandigheden verkeert, zij heeft de nodige bewijzen al geproduceerd
zoals het originneel journaal van het O.I. Retour schip de Mentor gemonteerd met 12 stukken met 65 man bemand,
enkele trefwoorden zijn; hij kwam van Batavia , Eslington Esg. William, het schip de Sceptor, Estry Henry D. Majoor
van de stad Limerik in Ierland, verder vinden wij een document getiteld Brand-Roll van het schip de Mentor voor de
kamer Zeeland in gebruik bij de O. I.C., de Kapitein Barends U had nog tegoed een gage als bevelhebber van fl.
4862.7.-=, een der zoons is in 1815 geregistreerd als vrijwillige jager en op 17 jarige leeftijd als Stuurmansleerling naar
Oost Indie vertrokken en kort na zijn aankomst in Batavia Overleden , zij (Wybrandi P. weduwe van Barends U.) heeft
verder nog 1 dochter in de leeftijd van 21 jaar en een zoon tussen de 17 en 18 jaar oud het broodbakken lerende, zij
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heeft een kamertje in het Marcellis Goverts Gasthuis en genniet slechts de schamele som van fl. 22.= , haar vader is een
zeer welgesteld man een grijsaard van 87 jaren en emeritus predikant van de mennonite gemeente, deze heeft zijn
dochter al zoveel gegeven maar dat hij niet meer kan doen om zijn andere 7 kinderen enz. jaar 1818 (10)
Estzen Romke Douwes * 13-08-1794, 19 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van W. R. J. D.
(Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan
welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Esveld A. en Bindinga S. Flankeurs Onderwerp: dat zij op heden met onbepaald verlof van Doesborgh (Doesburg) naar
Vriesland zijn vertrokken jaar 1825 (3)
Esveld Andries Hendriks staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel
Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de
Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit
den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met
vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)
Esveld Andries Hendriks te Rauwerderhem 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)
Esveld Andries Hendriks vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale
Infanterie 3e Bataillon welke met groot verlof zijn en waarmede geheel is afgerekend als moetende op den 10e maart
aanstaande de paspoorten aan dezelve worden uitgereikt jaar 1825 (2) (dossier 5)
Esveld Hendrik Hendriks hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van
het 18e Bataillon Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar
1839 (5) dossier (13)
Esveld Marten Andrys 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)
Esveld Marten Andrys 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)
Esveld Siebe Amsterdam Schipper jaar 1840
Esveld van Frans te Leeuwarden (Gemeente) komt voor op een Nominatieve Staat van Lotelingen der ligting 1841
welke door den Militie Raad voor altijd zijn vrijgesteld en die in het geval verkeerden van slechts een jaar vrijgesteld te
worden enz. jaar 1841 (8)
Esveld van Johannes---- Tuinen van Eelke, Apotheker te Leeuwarden schrijft in een door hem ondertekende brief
(request) dat hij op 08-12-1813 heft moeten laten vervangen in den dienst te Delfzijl enz. enz. dat hij dat heeft gedaan
door een plaatsvervanger met name Esveld van Johannes, Timmerknecht te Leeuwarden maar dat enz. tevens het
antwoord op zijn request jaar 1814 (3)
Esveld van Klaas, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915
(3)
Etes Geert Hij tekent als Districts Gecommiteerde het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het
voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz.
jaar 1814 (4) dossier (26)
Ettema Durk, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Ettema R. T. te Gaast 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)
Ettema R. T. te Gaast staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage
van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Ettema T, te Tzum, 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)
Ettema T. C. te Ferwoude staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage
van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Ettes Jacob Pieter zijn rekening wordt betaald wegens Aardewerk (Graafwerk) enz., hij komt voor in een dossier
betreffende Administratie Belastingen uit het ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier
(36)
Ettjes Hein 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)
Eugbringhof Hessel, 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)
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Eukes Jappe----Jappes Euke oud 23 jaar zoon van Eukes Jappe en Jacobs Anke wordt vermeld als Remplaçant van
Coevoet Jan Tekeles te Bolsward wonende , 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)
Euperman Jan, ---- Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een antwoord op haar
request betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van de helft van het veer
varende op Amsterdam door haar oudste minderjarige zoon enz. enz. dit document wordt ondertekend door Dalmolen
H. Schout van Haske en de navolgende allen leden van de raad van haske en wel: Lieappens? And. , Knobbs R. K. ,
Loo F. J. C., Homans C., Kooiker S. G., Terwisga van N., Euperman Jan, Loff J. Jacobs ook haar request in een zelf
geschreven brief met haar handtekening waarin zij o.a. vermeld dat de navolgende personen ter staving van enz. enz. en
wel Boon van Johannes Martens, Knobbe Roelof Koops, Smijnga Gerben Aukes, Haga Adam Johannes, Boetje
Hendrik, Vries de Anne Haitzes jaar 1814 (7)
Euverman Hendrik Jans--------, Haskerdijken , onderwerp: het een aanbod om den afkoop van het onderhoud van den
Hervormde Kerk en de Toren aldaar enz. enz. ten huize van Euverman Hendrik Jans Tapper te Haskerdijken zijn
aanwezig de heer Grietman van Haskerland namens de heer staatsraad Scholten Fannirus er is een 1e aanbod en een
2e aanbod enz. enz. tevens aanwezig Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Assessor van de Grietenij Haskerland
verder aanwezig de leden van de kerkeraad die teenen als volgt: Moed R. Jans , Dijk van W. L., Groot de W. A., Boetje
Auke Klazes, Veen van der J. W., Moed H. Jans, Hoekstra B. Henderijk, Veen van der J. W., Dijk van P. L., Romkema
Kornelis Romkes, jaar 1822 (6)
Euverman H. J. lid der hervormde gemeente en hoofd van zijn huisgezin te Haskerdijken---- Onderwerp: Afkoop van
het onderhoud der Hervormde Kerk en Toren in Haskerdijken met een lijst van punten met beschrijving der kerk en
de bedragen van afkoop enz. enz. jaar 1822 (6)
Euverman H. J. staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de
Correctioneele Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats en de
reden waarvoor hij voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7)
Euverman H. J. wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te
Leeuwarden genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem, jaar 1841 (7)
Euverman Hendrik J. Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden van de hervormde gemeente
en hoofden der huisgezinnen te Haskerdijken naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz. verklaren uit ons midden te
commiteren en te benoemen de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs beide Veenlieden en
Boetje Auke Klazes alle te Haskerdijken ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper Euverman Hendrik Jans den
27e april , jaar 1823 (4)
Euverman Hendrik Jans Makelaar in Turf te Nijehaske bekeurd bij een Proces verbaal van den 3 november 1840 ter
zake overtreding der wet op de patenten enz. jaar 1841 (3)
Euverman Hendrik Jans---- Willemsma H. Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden van de
hervormde gemeente en hoofden der huisgezinnen te Haskerdijken naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz.
verklaren uit ons midden te commiteren en te benoemen de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt
Jacobs beide Veenlieden en Boetje Auke Klazes alle te Haskerdijken ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper
Euverman Hendrik Jans den 27e april , jaar 1823 (4)
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)
Euverman Jan Senior te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van
de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente
Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Euverman S. J. Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden van de hervormde gemeente en
hoofden der huisgezinnen te Haskerdijken naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz. verklaren uit ons midden te
commiteren en te benoemen de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs beide Veenlieden en
Boetje Auke Klazes alle te Haskerdijken ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper Euverman Hendrik Jans den
27e april , jaar 1823 (4)
Euvermans S. J. lid der hervormde gemeente en hoofd van zijn huisgezin te Haskerdijken---- Onderwerp: Afkoop van
het onderhoud der Hervormde Kerk en Toren in Haskerdijken met een lijst van punten met beschrijving der kerk en
de bedragen van afkoop enz. enz. jaar 1822 (6)
Evangelische Lutherse Gemeente--- Broodkorf J. A. President Ouderling van de Evangelische Lutherse Gemeente te
Harlingen een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp een bedankje wegens verleende vrijdom van
erfpacht jaar 1817 (5)
Evekink J. te Drempt, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Evenhuis M. Kapitein op de Hendrika Martina, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal
gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
Evenhuis S. 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)
Everaars F. te Zwartewaal, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Everaars J. te Zwartewaal Classis van Brielle 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
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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)
Everaars J. te Zwartewaal Secundi 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)
Everaars J. te Zwartewaal 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)
Everaarts (Everards) Albert---- Gerkes Jan Nummerverwisselaar voor Everaarts (Everards) Albert , 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)
Everards (Everaarts) Alberts ---- Gerkes Jan Nummerverwisselaar voor Everaarts (Everards) Albert , 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)
Everding J. P. te Renswoude Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot
lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Everdingen ….? ---- Andela Keimpe Jans Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen Jan
Jurris Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af , verzogt door de bediende
van Visscher Barend & zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong de R. klerk
van voornoemde, Onderwerp; Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds
schoenerschip genaamd Basen liggende op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , tevens
genoemd Popta Hendrik Jakobs van beroep Schoolmeester en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide wonende
te Zurich als speciaal verzogte getuigen en Camstra Douwe Ales, Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle inwoners
van den dorpe Zurich die verklaarden dat in den Herberg waar zij ook aanwezig waren de heren Binkes en de Jong
hiervoor genoemd en Bakker Symon Pieters, Schaaf Klaas Gerlofs tevens in den Herberg aangekomen Fontein Jan Pz.
Ontvanger der belastingen en eene Everdingen ….? Commies te Paard beide te Makkum in het kort er is een
meningsverschil en ruzie tussen Binkes en Fontein hiervoor genoemd of het schip geladen was met boomoly of met
bronwater , verder Boer de Cornelis Douwes, Boer de Sybolt Piers en Schaafsma Andries Gerbens allen arbeiders
onder de dorpe Zurich woonachtig en Jong de Ruurd van beroep Klerk en Jorna Ale Murks bode beide wonende te
Bolsward, ook genoemd dat Andrea G. dit heeft geregistreerd verder worden genoemd jaar 1817 (26)
Everdingen G. A.---- Fontein J. Pz. Ontvanger der Covoijen te Makkum en Everdingen G. A. te Makkum Commies te
Paard onderwerp; zeer onaangename bejegeningne van Binkes C. secretaris de Grietenij Wonseradeel enz. enz jaar
1817 (4)
Everdingen v. G. A. Delfzijl jaar 1838
Everdingen van Hendrik, , Kurassier, afd. Kurassiers no. 3, * 09-06-1814 Hillegom, 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)
Everdingen, , 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)
Everds Harmen 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)
Everds Ipe 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)
Everds Jitske 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)
Everens Anne---- Abeles (Abels) Lamkjen Weduwe van Eeuwezens= Everens Anne een handgescheven brief met haar
handtekening, Onderwerp: dat zij voor de herindeling op Heerenveens grondgebied woonde en nu in Knijpe zij een
aanslag kreeg die haar bevreemd ook omdat zij nog 2 minderjarige kinderen moet onderhouden en haar inkomen komt
uit een kleine boerderij met 8 mel koeien welke zij op eigen land kan weiden enza. enz. zij vind dat zij niet aangeslagen
moet worden voor het zelfde bedrag als de vermogende lieden zoals b.v. Vierssen van P. O. , Boer de Homme
Wiegers en Siebenga Andries enz. enz. jaar 1813 (4)
Everhart M. W. te Leeuwarden, onderwerp: een request omdat zij geen inkomen heeft en in zeer bekrompen
omstandigheden leeft enz. jaar 1841 (3)
Evers Tijs J. wordt vermeld in een document Algemeene Maandstaat der gedane betalingen door de Commissie van
Administratie over de Gevangenissen gedurende de maand Januari wegens verpleging en onderhoud der Gevangenen in
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het Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering aldaar met vermelding van de
geleverde goederen en het te ontvangen bedrag daarvoor tevens een kolom aanmerkingen enz. jaar 1841 (6)
Evers B---- Poorter de Jos te Rotterdam, een correspondentie over een telegrafische vergunning om te mogen slepen met
de lichter genaamd “Voorzorg” over Stavoren naar Delfzijl beide schepen zijn volgeladen met kolen hierin wordt
genoemd Wagenborg E., Evers B., de scheepsramp met de “Pauline” en met de “ Ora et Labora” ook de “Helena” ,
“Time is Mony” en de “Drie Gebroeders” de Heer Hartman ….? , Snijders ….? Boer de G. Bondscontroleu, de firma
Lugt van der W. & zoon te Rotterdam, Telegram is aanwezig, jaar 1917 (7)
Evers Barends * ..-09-1794 Amsterdam Fuseler Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis
van de Krijgsraad Uit Oostindie teruggezonden met het vreemd particulier schip van Speyk in 1834/1835 enz, en
vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur,
vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)
Evers Cheye , 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)
Evers H. H. te Hengelo, 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
Evers H. H. te Hengelo, 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
Evers 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)
Evers Tijs J. wordt vermeld in een document; Staat van de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der gevangenen
in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding wat er is geleverd en het bedrag wat er
uitbetaald wordt in maart 1841 enz. jaar 1841 (4)
Evers Willem en Schreurs Jan als voogden van Hermanus en Marie Elisabeth Buter als ook van Hermanus Jan en
Cornelis Bleekemolen wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer
der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van
Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de
Domeinen te Haarlem de heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)
Everts A. (Arend) ---- Boer de Anne Douwes en Meulen van der Sjouke Piekes beide Korenmolenaars wonend op de
Joure dat beide een document tekenen waarin zij bij deze aan de Grietman en Assessoren die mede tekenen beloven en
zich solidair verbinden om de op de som waarop zij ter zake het graan door hun te gebruiken de Bakkerijen over den
jare 1817 gemalen wordt enz. Grietman Vegelin van Claerbergen (Pieter Benjamin Johan) en Assessoren zijn Everts A.
(Arend), Krijns W. (Wyberen), Dalmolen H. enz. jaar 1817 (4)
Everts A. (Arend) Schout van de Gemeente Joure ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in
Vriesland met als onderwerp; achterstallige Tractament van de Predikant enz. jaar 1814 (1)
Everts A. (Arend) Schout van de gemeente Joure ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de Voerlieden Vriend Andries en Jong de Ruurd Cornelis verzoekende concent voor het aanleggen van een Postwagen
van Joure op Leeuwarden enz. jaar 1815 (1)
Everts A. (Arend) Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het
request van de Diakenen der Flaamsche Doopsgezinde gemeente te Grauw over de verpligting tot onderhoud van het
kind van Roels Maaike en Hayes Poppe enz. jaar 1816 (1)
Everts A. (Arend) te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden
in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Everts A. E. te Joure 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)
Everts A. op voordragt van den Minister van Binnenlandsche zaken wordt hij benoemd tot plaatsvervanger voor de
onderscheidene Militieraden enz. jaar 1816 (5)
Everts Aaltje oud 54 jaar Anema Sjouwk Minnes 32 jaar, Rogmolenaar en Wenk Hendrik oud 32 jaren Wever beide
te Minnertsga verklaren dat voorgenoemde Aaltje geb. te Leek wonende te Minnertsga weduwe van Hemersma Wate
Jans te Aurich overl. d.v. Pieters Evert en Jans Antje beide te Leek Overl. op de derde dag der maand oktober 1822
des s’ nachts ten half twaalf uren te Minnertsga in het huis nummer 124 is overleden enz. jaar 1822 (2)
Everts Arend te Joure wegens betaalde voorschotten aan de Onderwijzer der Tamboers , Vermeld op een document
genaamd Specifieke staat van uitgaven gedaan op het fonds van onvoorziene uitgaven van Joure enz. enz. jaar 1815 (4)
Everts Arend---- Borger Jelle Annes wonende te Joure gewezen Jager bij de gelicencieerde Vrijwillge Jagers
Compagnie van Vriesland in zijn requets door hem ondertekend geeft hij met verschuldigde eerbied te kenen dat hij
mede naar de Fransche Grenzen is getrokken en daar eenige maanden enz. ook een ondertekende verklaring van de
Schout Everts Arend van Joure dat hij van onbesproken gedrag is enz. jaar 1815
Everts Arend en Kingma Robijn Jans door de schutters in plaats van voornoemde 2 met meerderheid van stemmen
benoemd zijn Fempe (Tempe?) Gauke Sikkes tot 1e Luitenant en Lohman Christiaan F. Tot eerste 2e Luitenant bij de
stedelijke schutterij en dat enz. enz. jaar 1814 (1)
Everts Arend---- Geerts G. en Geerts S. het betreft hun ontvangen request houdende verzoek om afbetaling van 500 cum
intrest wegens hunne Pretentie op deze gemeente Joure het betreft het opbouwen van een openbare school enz. ook
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genoemd Jong de Klaas Klazes van beroep Coopmante Joure die een obligatie van 1812 ten laste van de gemeente Joure
enz. brief is ondertekend door de Schout van Joure Everts Arend jaar 1814 (1)
Everts Arend Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Heerenveen met vermelding van
kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Everts Arend Hij staat op een lijst met het personeel der regtelijke ambtenaren van het arr. Heerenveen. Jaar 1819 (4)
Everts Arend Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Heerenveen enz. enz. en
zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Everts Arend---- Lusthof Pier Ages ten einde te berichten op een verzoek van Z.K. Hoogheid geeft de Schout Everts
Arend van Joure die ook ondertekend antwoord dat eerstgenoemde van goed gedrag is en oud veertig jaren van een
zwak lichaamsgestel dog waardoor hij enz. jaar 1814 (1)
Everts Arend ondertekend een brief als Schout van de Gemeente Joure dat hij zig vereerd voelt met deze aanstelling
maar dat hij nu 2 jaren de post van Maire van Joure hebbende waargenomen enz. jaar 1814 (3)
Everts Arend Schout van de Gemeente Joure ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
commanderende officier van het 6e bataillon Landstorm er thans gebrek aan exercitie plaatsen is enz. jaar 1815 (2)
Everts Arend Schout van de Gemeente Joure ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Woud
van der Pieter Pieters hij wordt opgezonden als Vrijwilliger en welke volgens het rapport van de Velwagter ook is goed
gekeurd enz. jaar 1815 (2)
Everts Arend voor Bureaukosten en briefporten, Miedema H. te Sneek wegens in deze gemeente geleverde dagbladen,
voor geleverde zegels, wordt vermeld in een document wegens het betalen van genoemde zaken en hetgeen nog betaald
moet worden aan voornoemde persoon op de kosten van Bestuur van Heerenveen gedurende het dienstjaar van 1813
waarvoor toegestaan is 1101 franken enz. jaar 1814 (5)
Everts Arent, Koopman te Joure Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van
Akkrum jaar 1816 (5)
Everts Bauke zijn rekening wordt betaald over 1811 enz., hij komt voor in een dossier betreffende Administratie
Belastingen uit het ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)
Everts Bores , 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)
Everts D. 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)
Everts D.----- Raadsveld Hendrik Arends thans 2e Luitenant der 4e 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. Everts D. 2e Luitenant
thans 1e Luitenant der 4e Comp enz jaar 1815 (3).
Everts Dirk Arends 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)
Everts Dirk Arends 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)
Everts Dirk Arends. thans 1e Luitenant der 3e 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. Mooy L. thans benoemd tot Kapitein der 4e
Comp enz jaar 1815 (3).
Everts Dirk Arents 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)
Everts E. A. (Evert Arend) ---- Beekkerk ….? Luitenant Colonel aan hem moeten per direct alle geweeren aanwezig in
de stad Leeuwarden ingeleverd worden en dat er aan het vervoer zijn kosten verbonden die de burgemeester Everts E.
A. (Evert Arend) verzoekt aan de Gouverneur om deze van de onvoorziene uitgaven enz. jaar 1815 (1)
Everts E. A. (Evert Arend) Burgemeester der Stad Workum (treed af 2 januari 1820) 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)
Everts E. A. (Evert Arend) Burgemeester van de Stad Workum geeft met eerbied te kennen in een door hem
ondertekende brief dat hij op 24 april na eerst benoemd te zijn tot 1e Luitenant der schutterij maar vervolgens Kapitein
enz. enz. ok vermeld dat hij zijn Kaarsmakerij, Smeersmelterij, Scheepstimmerwerf en bovendien zijn commerciële
omstandigheden enz. en dat de Burgemeester Kingma R. J. (Robijn Jans) op zijn verzoek als 1e Luitenant enz. enz.
jaar 1814 (1)
Everts E. A. (Evert Arend) een document waarin hij Eervol ontslag als Burgemeester van Workum krijgt (5) jaar 1818
Everts E. A. (Evert Arend) hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland als volgt: daar en
tusschen mijne Collega’s Kannegieter J. (Johannes), Kingma R. J. (Robijn Jans) En mij een verschil ontstaan is over de
post op de Stadsbegroting over het jaar 1815 enz. jaar 1816 (2)
Everts E. A. (Evert Arend) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Bos Aaltje Abrahams * te Tjum verklaring op haar request maar dat haar ouders enz. jaar 1815
(2)
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Everts E. A. (Evert Arend) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Meiners Meinardus en Andringa van Sibius hun Tractementen en staan vermeld op een
Specifique staat der Lands Tractemenetn met hun toekomende bedragen enz. jaar 1815 (4)
Everts E. A. (Evert Arend) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Leullier Jean Pierre Koopman binnen Workum ondertekend een brief in het Frans geschreven
(met een afschrift in het Nederlands) aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij niet wil betalen maar door
een deurwaarder enz. jaar 1815 (4)
Everts E. A. (Evert Arend) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende het onderhoud door de Armen voogden voor Faber Okje weduwe van Gaastra Douwe Simons
enz. jaar 1815 (1)
Everts E. A. (Evert Arend) President Burgemeester van Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland wegens 75 man schutters enz. jaar 1815 (2)
Everts E. A. (Evert Arend) President Burgemeester van Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat de wet van de Schutterij enz. en dat zijn stad 2100 zielen telt en dat enz. jaar 1815 (1)
Everts E. A. (Evert Arend) President Burgemeester van Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat Faber Gerrit niettegenstaande tot stemming van Subalterne Officieren opgeroepen is en dat hij de eed als
Schutter niet wenst af te leggen enz. jar 1815 (1)
Everts E. A. (Evert Arend).---- Bergh van der H. Municipale Ontvanger een ambtelijke brief getekend door de
Burgemeester der Stad Workum Everts E. A. (Evert Arend) jaar 1815 (4)
Everts E. A. (Evert Arend)----Oppedijk Cornelis H., Jonkman Simon J. en Velde v.d. Tjibe K. Armenvoogden van de
Stad IJlst ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij in de jare 1813 uit hoofde van eene zware
ziekte en de daarop gevolgde armoede van Eldering Roelof J. Timmerknecht geboren te Workum doch woonachtig te
IJlst en zij hebben de de Maire van Workum om dat gezin onderstand te verlenen enz. verder aanwezig in dit dossier een
ondertekende brief van Everts E. A. (Evert Arend) Maire van Workum aan de Armvoogden van IJlst en een brief
ondertekend door de Adjunct Maire van Workum Brandenburgh J. enz. jaar 1814 (6)
Everts E. A. (Evert Arend)----Stelwagen J. J. , Hij ondertekend als lid van de vroedschap van de Stad Workum een
document dat aan de Gouveneur van Vriesland gestuurd wordt betreffende , zij verwonderen zig over de belasting op de
huurwaarde van ongebouwde eigendommen van 25 % enz. enz. enz. tevens een extract uit de Notulen van de
Vroedschap waarin genoemd Abinga van Humalda Jonkheer J , en de Everts E. A. (Evert Arend) i.v.m. met een
benoeming van een belangrijke post door Abinga van Humalda Jonkheer J. en getekend door Brandenburgh J.
President en Potma A. L. (secretaris), Koelman Jan, Stelwagen J. J., Trony J., tevens een handgeschreven en
ondertekende brief van Sluijterman L. A. F. waar hij klaagt over het gedrag van de Burgemeester Everts E. A. (Evert
Arend) jaar 1814 (9)
Everts E. A. en Kingma Robijn J. beide benoemd als Luitenant te Workum maar volgens de Burgemeester Kannegieter
J. (Johannes) is er geen plaats enz. en verzoekt om een Capitein enz. jaar 1814 (1)
Everts E. A. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Everts E. A. 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)
Everts E. A. 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)
Everts E. A.---- Trip Hendrik, gewezen ontvanger, hiuj heeft ook voor f. 500.= verpand geworden aan de nu wijlen heer
Everts E. A. te Workum en er is aan de heer Potma ….? Secretaris der Stad Workum om de onder hem liggende akte
van inschrijving enz. jaar 1837 (5)
Everts Everd Arend benoemd voor de Stad Workum 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)
Everts Evert A. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Everts Evert Arend ---- Kannegieter J. (Johannes), Zee van der J. (Jelmer) , Everts E. A. (Evert Arend) en Kingma R. J.
(Robijn Jans) zij worden benoemd als Burgemeester van de Stad Workum en zij moeten uit hun midden een President
Burgemeester benoemen enz. jaar 1814 (2)
Everts Evert Arend in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat als inwoner van de Stad
Workum met bevreemding zig even als ledematen der Hervormde Kerk aangeslagen hebbende voor de bataling van het
achterstallige tractement van de Hervormde Predikant enz. jaar 1814 (1)
Everts Evert Arend---- Laag van der Drewes K. en Co. en Nagtegaal Jan Barends schrijven en ondertekenen een brief
als gevolmagtigde per procuratie van de heer Everts Evert Arend boekhouder en eigenaar zijnde van de rederij van het
Kofschip de Goede Hoop gevoerd hebbende door Capt. Mesenbroek J. (Mezenbroek) komende van Riga naar
Schiedam met een lading Rogge en Garst is komen te stranden op Ameland tussen de 21e en 22e augustus 1817 ,
betreffende de scheepstuigagie die op Ameland is geborgen en door den strandvonder Hekeren van ….? op den 3
november is verkocht en dat enz. verder genoemd Schotanus Evert Openbaar Notaris te Workum in de akte met
gepasseerd ten huize van Nauta Romke Alberts adsistend aan de Waag en als getuigen Kingma Jan Castelein beide
binnen deze stad beide ondertekenen ook, jaar 1817 (5)
Everts Evert Arends staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der
Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening
enook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Everts Evert Arents wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid
van de Raad van Workum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
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Everts Evert Arents wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid
van de Raad van Workum en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Everts Evert Arents wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid
van de Raad van Workum enz. jaar 1816 (3)
Everts Evert Arents wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid
van de Raad van Workum en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1816 (3)
Everts F.W. Med. Doctor te Arnhem, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord
Braband, Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik,
Namen, Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen, en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)
Everts Harmen te Ferwoude wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen
van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en
een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Everts Hendrik en Aljes Berend staat vermeld als Voogd over de zoon van wijlen Jans Dirk en Thies Jantje in leven
echtgenoten op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en
aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland,
Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4)
Everts Jacob te Balk, Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens
leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)
Everts Jacob te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden
in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Everts Jacob, 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)
Everts Jakkele, 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)
Everts Jan de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de
Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een
lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Everts Japikje---- Zijlstra Pieter geboren te Harlingen 4 maart 1802 Molenaarsknecht zoon van Zijlstra Eelze Heerkes
van beroep Arbeider wonende te Veenwouden heeft zijn zoon niet ingeschreven waarvoor een Proces-verbaal en Everts
Japikje †en verder Schouman Doeke geboren 25-10-1806 de wees en Armenvoogden van Dokkem hebben hem niet
ingeschreven waarvoor een Proces-verbaal beide zijn niet ingeschreven voor de Militie van 1821 en 1825 maar zijn
voor den dienst geschikt bevonden en bij de 8e afd. inft. In dienst zijn gesteld geworden enz. enz. jaar 1825 (6)
Everts Lammert 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
Everts Meinje---- Hajes Pieter en zijn vrouw Everts Meinje staat vermeld op een document genaamd Departement der
Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden
zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen.
Jaar 1817 (4)
Everts Metje 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
Everts Meye, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling
aan de Armenvoogden in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten
enz. enz. met vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)
Everts Michiel, 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)
Everts Pieter 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)
Everts Pieter kind van Pieters Albertje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1835 (7)
Everts Pieter kind van Pieters Albertje, 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)
Everts Pieter kind van vader onbekend en moeder Pieters Albertje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen
te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13)
Everts Pieter zoon van Pieters Albertje, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de
Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke
Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)
Everts Rinse zijn rekening wordt betaald voor de huur van een huis voor een caserne te Collum enz., hij komt voor in
een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het disrtict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)
dossier (36)

6251

1142
08-09-1814

6864

51-D
05-01-1825
1262,
3e blz. van
kolommen
03-10-1814
36-A
blz. 35
22-04-1824

6632

6840

6630

1017B blz. 5
22-08-1814

6630

1017A blz. 5
22-08-1814

6087

932
08-10-1822

6401

860-1-3+4
31-10-1815

6869

02-03-1825
28-C -3-5
255-A
00-05-1817

6418

5996

8199

6244
8285

6084
6045
6054
6057
6060
6066
6069
6072
6075
6078
6865
6865

151-a
1e rij namen
20-02-1815
729/5, 290
Bladzijde 1
17-07-1839
338
21-04-1814
615-2, 37
19-06-1840

649
09-07-1822
238
13-04-1819
34-A
12-01-1820
261-A
11-04-1820
494
12-07-1820
53-A
22-01-1821
285-B + C
10-04-1821
549-C
10-07-1821
771
11-10-1821
35
09-01-1822
10-2A
14-01-1825
10-2-A
14-01-1825

Everts Risje weduwe van Smit Andries wordt vermeld als debiteur in Huisma Heerke Hendriks, Onderwerp: dat hij de
post heeft bekleed als lid van de gemeente Nes enzz. en zodoende de administratie enz., en benoemd als Schoolmeester
enz. enz.ook lijsten aanwezig met de administratie die achter is met de Debiteuren enz. jaar 1814 (6)
Everts T. W. Medecine Docter te Maas Arnhem , Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz.
enz. jaar 1825 (2)
Everts Toepke, 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)
Everts Trijntje Winkelier van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw,
Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Everts Trijntjen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden
van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden
tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Everts Trijntjen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding
der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans
aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet
worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Everts Uebo Arent te Joure oud 24 jaar, staat op de lijst (met 5 kolommen info) van candidaten voor de functie van
Haeften van Jacobus wegens zijn eervol ontslag als Regter van de Regtbank te Heerenveen is de functie vacant , jaar
1822 (2)
Everts Wijbren Arend 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)
Everts Willem ---- Dierman van Willem Hengeveld hij is niet in de Stamboeken bekend onder de naam Everts Willem,
Dienende bij de 5e Afd. Infanterie te Utrecht. Onderwerp: gevraagd wordende certificaten enz. jaar 1825 (2)
Evertsen Arend 365 is zijn volgnummer en Zalk 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)
Evertsen van L. hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de
Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Evertsma A. G. te Huizum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen
bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Evertss Arend Schout Hij ondertekend (als lid der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van
namen enz.), mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7)
Evertsz ….? 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)
Evertsz Arend te Akkrum wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondisement Heerenveen van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Evertsz Arend te Akkrum, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Evertsz Arend te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Heerenveen
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Evertsz Arend te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Heerenveen
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Evertsz Arend te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Heerenveen
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Evertsz Arend te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Heerenveen
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1821 (4)
Evertsz Arend te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Heerenveen
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Evertsz Arend te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Heerenveen
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het derde kwartaal Jaar 1821 (3)
Evertsz Arend te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Heerenveen
met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Evertsz Arend te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Heerenveen
met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Evertsz Arend te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Heerenveen
met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1825 (4)
Evertsz Arend te Akkrum, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Heerenveen enz. en ontvangt zijn
tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825
(4)
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Evertsz Arend 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
Evertsz Arend 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
Evertsz Arend te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden
in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Evertsz Arend te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden
in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Evertsz Arend wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822
en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en
hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)
Evertsz Arend wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen 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 (4) dossier (18)
Evertsz Arend, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Heerenveen die op den 1e dag van het
vierde kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (4)
Evertsz Arend, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Heerenveen jaar
1818 (4)
Evertsz Arend, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het
Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Evertsz Arend, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen, jaar 1818 (4)
Evertsz Arend, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Evertsz Arend, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Evertsz Arend, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Evertsz Arend, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Evertsz Arend, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Heerenveen over
het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Evertsz Arend, Vrederechter te Akkrum, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke
Ambtenaren in het arrondisement Heerenveen van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen met
vermelding van de bedragen, jaar 1817 (4)
Evertsz Arent, hij heeft de eed voor de rechtbank afgelegd, voor zijn fuctie als Vrederegter te Akkrum enz. jaar 1817
(2)2)
Evertsz U. A. (Ulbe Arend) 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)
Evertsz Ulbe Arend hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer
de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement
Heerenveen ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info., ook zijn handtekening staat op dit document Jaar
1841 (6)
Evertsz Ulbe Arend te Heerenveen, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Heerenveen enz. en ontvangt
zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar
1825 (4)
Evertsz Ulbe Arends, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Evertsz Ulbe Arends, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Evertsz Ulbe Arends, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Evertsz Ulbe Arends, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in
het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Evertsz Ulbe Arino vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met
functie en tractementen en waar en zijn handtekening enz. jaar 1839 (6)
Evertsz Ulbo Arends, Advocaat aan de Joure ---- Haeften van Jacob, Het honorabel ontslag van hem als regter in de
rechtbank van eerste aanleg te Heerenveen met een lijst van candidaten voor zijn post met een document van 6
kolommen met veel info.. Jaar 1822 (3)
Evertsz W. A. Griffier voor zijn jaartractement van 1813, voor geleverde zegels, wordt vermeld in een document
wegens het betalen van genoemde zaken en hetgeen nog betaald moet worden aan voornoemde persoon op de kosten
van Bestuur van Heerenveen gedurende het dienstjaar van 1813 waarvoor toegestaan is 1101 franken enz. jaar 1814 (5)
Evertsz W. A. secretaris hij ondertekend samen met meerdere personen een document als lid van de Grietenye Raad van
Utingeradeel en Engwierden in de laatst genoemde Grietenij in de Terbansterschans bijeen gekomen betreffende de
aanscherping door de heer Gouverneur van Vriesland in dato den 24e maart 1821 en er bestaat nu een verschil
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betreffende de grenswijziging enz. verder wordt verwezen naar de kaarten van Schotanus ….? en Halma ….? jaar 1821
(3)
Evertsz W. A. voor Jong de Ruurd D. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij
vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of
ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Evertsz W. A. voor Kuiper Jan Jacobs 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)
Evertsz W. te Schoterland staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Schoterland in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Evertsz. Arend wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck
gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)
Evertsz. Arend, hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het Kanton
Akkrum, arrondissement Heerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Evertsz. D. A. 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)
Evertsz. Dirk Arend---- Jong de Reinder, hij is afgekeurd wegens lichaamsgebreken en zijn plaats als 1e Luitenant bij de
3e Comp. van het 6e Bataillon Landstorm is vacant geworden en er wordt voorgedragen den 2e Luitenant Evertsz. Dirk
Arend enz. enz. jaar 1814 (1)
Evertsz. Gerbrand Heerenveen Matroos op de Briscio jaar 1838
Evertsz. Mr. 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)
Evertsz. U. A. hij is benoemd tot rechter i.p.v. Haeften van J. die eervol ontslagen is. Jaar 1823 (1)
Evertsz. Ulbe Arends, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in
het Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling
der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Evertsz.Gerbrand * 26-08-1819, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos
op de Claudius Civilus (4)
Evertz Arend---- Bindinga Sijbe Piers wonende te Joure staat vermeld in een brief van de Commissaris Generaal van
Oorlog aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat voornoemde te kennen geeft
dat een zijn zoonen gediend hebbende onder het wapen enz. in de jongste veldslag zijn gesneuveld en dat de ander enz.
en Everts A. (Arend) Schout van de Gemeente Joure ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Bindinga Rodmer gesneuveld postuum ondescheiden wordt met de
Militaire Willemsorde tevens ondertekend eerstgenoemde een brief enz. jaar 1816 (6)
Evertz Uebo Arent te Joure oud 24 jaar, staat op de 2e lijst (met 5 kolommen info) van candidaten voor de functie van
Haeften van Jacobus wegens zijn eervol ontslag als Regter van de Regtbank te Heerenveen is de functie vacant , jaar
1822 (2)
Everwijn B. J. te Beets, 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
Everwijn B. J. te Beets, 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)
Everwijn J. te Elspeet, 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)
Everwyn J. G. te Burgharen, 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)
Evets Arp te Oldeberkoop (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de
Conserits en Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz.
jaar 1815 (5)
Evets Sotke 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)
Evetsz. Arend te Akkrum Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het District Leeuwarden met zijn
functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Evinga Scholte Hommes Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum,
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dat deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van
Nagtgezelschappen en de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer
Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides
kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te
Lemsterland , verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder
ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel Scheltes, Obes Postma en Pijtter Jans
Buwalda te Arum de Predikant S. Verwey en de Predikant Nicolai ook een verklaring ondertekend door de bewoners
van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga
Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin
Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder ondertekende
verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31)
Ewal D. T. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Ewal Dirk Pieters---- Bosch D. L. Schout der Gemeente Marrum ondertekend een document dat de Heer Ewal Dirk
Pieters lid van de Raad dezer gemeente vanwege zijn hoge leeftijd graag uit zijn functie als Lid dezer Raad ontslagen te
worden en voor te dragen Meister G. C. (Gerrit Coenraads) voorheen Adjunct Maire dezer Gemeente en als Secretaris
Albarda Jan voorheen Secretaris bij de Maire dezer Gemeente enz. jaar 1814 (2)
Ewal Dirk Pieters moet meebetalen volgens het document: Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden)
van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)
Ewal Dirk Pieters, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
Ewald F. 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)
Ewald Klaas wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Ewald T. P. 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)
Ewijck van Gerrit wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en
Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met
90 namen, jaar 1839 (5)
Ewijck van J. H. Mr. te Amersfoort 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)
Ewijck van J. H. Mr. te Amersfoort 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)
Ewijck van J. H. te Amersfoort, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk
enz. in voornoemde plaats enz jaar 1824 (5) dossier 40
Ewijck van J. H. te Amersfoort, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk
enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Ewijk H. ---- Brocx A., Jonkheer Caan H. J., Ewijk H. Nieuwenhuizen B., Jonkheer Poll van der A. , Previnaire E. J.,
Schneiter J. J. Vollenhoven C. , referendarissen enz. enz. jaar 1823 (2)
Ewijk van J. H. (Mr.) te Amersfoort, 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)
Ewijk van J. H. te Amersfoort, 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)
Ewijk van Johannes, 580 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)
Ewold Klaas, 657 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)
Ewold Wiebe loteling van het jaar 1819 welke destijds door ziekte belet was om zig naar zijn corps te Groningen te
begeven enz. maar dat hij is overleden op 26-02-1825 enz. jaar 1825 (2)
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Ewoldt Pieter---- Adema Anna weduwe van Nicolai Petrus te Leeuwarden zij ondertekend een request dat haar enige
zoon Nicolai Sytze is opgeroepen dat zij op grond van de wet enz. meent dat hare enige zoon onontbeerlijk is voor haar
bestaan enz. als bijlage een ondersteunende verklaring van alle vallende in de term onder de Militie Jansen L. nr. 473,
Ysen Lauws nr. 388, Ewoldt Pieter nr. 353 enz. jaar 1814 (6)
Ewyk van J. H. te Amersfoort 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)
Exalte d’Almaras C. A. L. te Nijbroek, 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)
Exalto C. C. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den
landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft 8 kolommen waaronder de
rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document
1841 (2)
Exalto C. C. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt in het
jaar de overzeesche bezittingen ingekomen gedurende de maand Maart1841 met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste
woonplaats, plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen , jaar 1841 (2)
Exalto d’ Almaros Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van
de Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te Vollenhove de heer Sloet tot Westerholt jaar 1818 (3)
Exalto d’Almaras M. F. H. te Ooy 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)
Exalto d’Almaras M. T. H. te Ooij 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)
Exalto d’Almaras M. T. H. te Ooy 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)
Exalto d’Almaras te Ooij Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur
der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Excelmans ….?, 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)
Exmorra de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij
Wonseradeel, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar
1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6
Exmorsterzijl de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de
grietenij Wonseradeel, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie
beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6
Exrik W. zijn benoeming als inspecteur de directe belastingen van Zeeland , jaar 1814 (2)
Exter Jurjen Hendriks---- Witmarsum J. C. een rekening in duplo groot fl. 11 voor het maken van een raam in de
gevangenis , gebroken bij gelegenheid der ontvluchting van Exter Jurjen Hendriks jaar 1819 (1)
Exter van P. Garnizoens Predikant te Namen, 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
Exter van P. Garnizoens Predikant te Namen, 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
Exter van P. Predikant te Noord Gouwe tot Classificaal Gecommitteerde Secundus te Zeeland als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen
in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt
hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819
(6) dossier (12)
Exter van P. te Noordgouwe Predikant Classis van Zierikzee 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)
Exter van P. te Noordgouwe Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer
Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot
lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Exter van P. te Noordgouwe 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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Exter van P. te Noordgouwe 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)
Exter van P. te Noordgouwe, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de
voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Exter van P. te Noordgouwe, 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)
Exter, van Josephus Geb. Standaart Buiten, laatst gewoond hebbende te Geertruidenberg. Flankeur 4-12-1836
Overleden te Bonjol (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836(20)
Extra Jacob Durks, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)
Extra Jacob Durks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de
Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de Etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Extra Johannes Jacobs hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het
18e Bataillon Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839
(5) dossier (13)
Extra Wijtske Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de
Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de Etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Extra Wytske Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)
Eybergen van Pieter Jacob staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan
reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der
Domeinen van Haarlem de heer Schmidt J. H. Jaar 1817 (4)
Eyck Aebele Echten Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903
Eyck Ebele Echten Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898
Eyck Ebele---- Hengst Willem Hij wordt voorgedragen voor de post van Ontvanger der Belastingen te Gaast i.p.v. de
verplaatste Eyck Ebele enz. jaar 1823 (3)
Eyck v. E. ondertekend als Ontvanger der belastingen te Gaast 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)
Eyck van ….? De secretaris wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able
van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)
Eyck van ….?---- Jongbloed J. Ondertekend een brief aan de Hr. Sminia van H. Commissaris Generaal van Friesland te
Leeuwarden dat men hem geïnformeerd heeft dat de heer Eyck van ….? Enz. het betreft de post van Secretaris en
Boelgoed Ontvanger enz. jaar 1814 (1)
Eyck van ….?---- Langhout ….? Ontvanger der directe Belastingen te Oldeboorn door zware ziekte buiten staat is zijn
provisioneele functie te Ackrum uit te voeren en de heer Eyck van ….? Ontvanger te Haske enz. jaar 1815 (1)
Eyck van A. E. te Echten en Groot de M. Oud eigenaren van de Stoomboot de “Eendracht” hebben er geen bezwaar
tegen dat de nieuwe eigenaren Bakker A. S. en Hoekstra P. J. hun vergunning overnemen enz. enz. maar er bleek een
vergissing te zijn omdat de verkopers nog een boot hadden die de Eendracht heet enz. enz. jaar 1892 (4)
Eyck van Abele Controle Workum, Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de
voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3)
dossier (10)
Eyck van Abele te Gaast, gewezen taxateur van turf hij wordt benoemd als Ontvanger der belastingen aldaar jaar 1823
(4)
Eyck van Abele wegens geleverd enz. in 1810, Hij staat op een lijst van schuldeisers van de gemeente Joure als volgt:
wordt ondertekend (als leden der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.),
mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7)
Eyck van Able (ook Abele) zoon van Wieger van Eyck een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck
gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)
Eyck van Able 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
Eyck van AEbele, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op
de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een
document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)
Eyck van Aeble Ontvanger der belastingen te Gaast is benoemd tot ontvanger te Oosterzee en zal zijn kantoor
privisioneel waargenomen worden door Hingst Willem enz enz. jaar 1823 (1)
Eyck van E wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen
ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21))
Eyck van Ebele Echten/Oosterzee Schip de Eendracht jaar 1897
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Eyck van G. te Oosterzee,Eendracht III , 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)
Eyck van J. P. te Marssum 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)
Eyck van J. te Loosduinen 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)
Eyck van Jan Pieter te Deinum 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)
Eyck van P. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten van de regtbanken en Vredegeregten enz.
met vermelding van woonplaats, functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14)
Eyck van P. 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)
Eyck van Pieer te Akkrum Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het District Leeuwarden met zijn
functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Eyck van Pieter , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het
Kanton Akkrum, arrondissement Heerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Eyck van Pieter Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Heerenveen met vermelding van
kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Eyck van Pieter Hij staat op een lijst met het personeel der regtelijke ambtenaren van het arr. Heerenveen. Jaar 1819 (4)
Eyck van Pieter Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Heerenveen enz. enz. en
zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Eyck van Pieter te Akkrum wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondisement Heerenveen van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Eyck van Pieter te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Eyck van Pieter te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Eyck van Pieter te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Eyck van Pieter te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1821 (4)
Eyck van Pieter te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Eyck van Pieter te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het derde kwartaal Jaar 1821 (3)
Eyck van Pieter te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Eyck van Pieter te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Eyck van Pieter te Akkrum, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1825 (4)
Eyck van Pieter te Joure, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook
komt zijn handtekening voor, jaar 1841 (5)
Eyck van Pieter zoon van Eyck van W. wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan
door Able van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)
Eyck van Pieter, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Heerenveen die op den 1e dag van het
vierde kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (4)
Eyck van Pieter, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Heerenveen jaar
1818 (4)
Eyck van Pieter, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het
Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Eyck van Pieter, Griffier, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het
arrondisement Heerenveen van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen met vermelding van de
bedragen, jaar 1817 (4)
Eyck van Pieter, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen, jaar 1818 (4)
Eyck van Pieter, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Eyck van Pieter, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Eyck van Pieter, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Eyck van Pieter, Hij wordt vermeld op de Staat2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
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Eyck van Sible wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck
gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)
Eyck van W. ---- Speelman Wobma ….? Fungerend Controleur der directe belastingen controle Heerenveen heeft zig
begeven en vervoegd bij de Schout Luxwolda M. van de Gemeente Akkrum en samen begeven naar het kantoor der
belastingen aldaar waar aanwezig was Eyck van W. Provisioneel belast geweest met de waarneming der functie van
Ontvanger de Directe Belastingen en de heer Bienema F. de Nieuw aangestelde ontvanger enz. zijn wij tot overdragt
van dat kantoor overgegaan met vermelding wat er in kas was en welke documenten er aanwezig waren enz. jaar 1815
(7)
Eyck van W. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten van de regtbanken en Vredegeregten enz.
met vermelding van woonplaats, functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14)
Eyck van W.---- Brandenburg Roelof Hesselius , zijn benoeming als Griffier Kantongerecht Lemmer i.p.v. Eyck van W.
die overleden is jaar 1841 (4)
Eyck van W. 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)
Eyck van W. te Balk 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)
Eyck van W. vader van Eyck van Pieter wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan
door Able van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)
Eyck van Wieger ---- Reneman Arnout Daniel krijgt op zijn eigen verzoek eervol ontslag als griffier van het
Vredegerecht te Lemmer, enz. tevens een lijst van voorgestelde kandidaten voor deze functie, zoals Wieger van Eyck
oud 26 jaar Commies Griffier bij den Regtbank te Sneek, Esge Kuiper oud 25 jaren klerk bij de notaris Noyon te Sneek
en Stellingwerff Broer 21 jaar , klerk bij mr. Haga B. procureur bij de rechtbank te Sneek document ondertekend door
Attema A. E. Officier bij de Regtbank te Sneek enz. jaar 1821 (6)
Eyck van Wieger voormalig Secretaris en Districts Kassier De voormalige leden van het Gemeente bestuur van
Haskerland schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveneur dat zij nog een tractement van Juli tot en met
december 1811 tegoed hebben en wel per lid fl. 75.= en dat de betaling nog niet is geschied en dat zij dat niet begrijpen
omdat bij voornoemde Kassier voor het grootste deel de penningen in kas aanwezig zijn enz. enz. dit stuk is
ondertekend door Geerts Gerrit, Kornelis W. K., Haan de Feijte Aukes, Vries de Hendrik Annes , Oosting Freike F
deze kan uit hoofde van Ouderdom en Blindheid zijn naam niet schrijven enz. jaar 1819 (16)
Eyck van Wieger---- Boelens F. A. thans ontvanger der belastingen te Makkum wordt benoemd tot ontvanger te
Haske en Joure i.p.v. de overleden Eyck van Wieger enz. enz. jaar 1821 (3)
Eyck van Wieger hij wordt benoemd tot Griffier van het Vredegerecht , i.p.v. Reneman A. D. die als zodanig eervol is
ontslagen jaar 1822 (2)
Eyck van Wieger ontvanger der belastingen te Joure antwoord op een request van hem om hersteld te worden als
Notaris aldaar jaar 1815 (3)
Eyck van Wieger op 22 febr. 1816 als commies bij de rechtbank beedigd enz. jaar 1816 (1)
Eyck van Wieger te Lemmer , wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Sneekenz. en ontvangt zijn
tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825
(4)
Eyck van Wieger te Lemmer Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1825(4)
Eyck van Wieger vader van Eyck van Able wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van
Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)
Eyck van Wieger--- Visscher T. C. Ontvanger der Directe Belastingen te Bolsward en tevens Notaris aldaar
Onderwerp: het gaat er om of de dubbele functie wettelijk kan, ook genoemd Eyck van Wieger in leven ontvanger en de
ontvangers Jongbloed te Langweer en Keuchenius te Koudum waarvan bekend is dat die wel een vergunning hebben
bekomen enz. jaar 1821 (2)
Eyck van Wieger, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het
Arrondisement Sneek die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Eyck van Wieger, hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het
Kanton Lemmer, arrondissement Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Eyck van Wieger, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Eyck van Wieger, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Eyck van Wieger, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Eyck van Wieger, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Eyck van Wijger te Sneek staat vermeld op een lijst met zittende ambtenaar op het gerechtshof arrondisement Sneek
jaar 1817 (4)
Eyck van Wycher te Sneek Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het District Leeuwarden met zijn
functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Eyck van Wycher, Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Sneek met vermelding van Kwaliteiten,
Tractement en zijn Handtekening tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Eyck van Wyger Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Sneek enz. enz. en zulks
om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Eyck van Wyger te Sneek, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
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Eyck van Wyger, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Sneek jaar 1818
(4)
Eyck van Wyger, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Sneek over het
4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Eyck van Wyger.----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Sneek met
zijn functie en kwaliteiten, Tractement en evt. een handtekening en aanmerkingen jaar 1816 (4)
Eyck Wyger te Sneek, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Sneek met zijn
functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1819 (4)
Eydema Eyde Pieters,----Lammerts Jantje weduwe van Eydema Eyde Pieters, Eydema Lammert Eydes, Eydema Sytske
Eydes alle wonenden onder Nieuwhuisen, Punten of Pinten Grietjen Popkjen , Eydema Rinske Eydes antwoord op hun
request betreffende een boete fl. 400 betreffende de memorie van de nalatenschap van Eydema Tjaltje Eydes enz. jaar
1824 (2)
Eydema Lammert Eydes---- Lammerts Jantje weduwe van Eydema Eyde Pieters, Eydema Lammert Eydes, Eydema
Sytske Eydes alle wonenden onder Nieuwhuisen, Punten of Pinten Grietjen Popkjen , Eydema Rinske Eydes antwoord
op hun request betreffende een boete fl. 400 betreffende de memorie van de nalatenschap van Eydema Tjaltje Eydes
enz. jaar 1824 (2)
Eydema Rinske Eydes----Lammerts Jantje weduwe van Eydema Eyde Pieters, Eydema Lammert Eydes, Eydema
Sytske Eydes alle wonenden onder Nieuwhuisen, Punten of Pinten Grietjen Popkjen , Eydema Rinske Eydes antwoord
op hun request betreffende een boete fl. 400 betreffende de memorie van de nalatenschap van Eydema Tjaltje Eydes
enz. jaar 1824 (2)
Eydema Sytske Eydes---- Lammerts Jantje weduwe van Eydema Eyde Pieters, Eydema Lammert Eydes, Eydema
Sytske Eydes alle wonenden onder Nieuwhuisen, Punten of Pinten Grietjen Popkjen , Eydema Rinske Eydes antwoord
op hun request betreffende een boete fl. 400 betreffende de memorie van de nalatenschap van Eydema Tjaltje Eydes
enz. jaar 1824 (2)
Eydema Tjaltje Eydes----Lammerts Jantje weduwe van Eydema Eyde Pieters, Eydema Lammert Eydes, Eydema Sytske
Eydes alle wonenden onder Nieuwhuisen, Punten of Pinten Grietjen Popkjen , Eydema Rinske Eydes antwoord op hun
request betreffende een boete fl. 400 betreffende de memorie van de nalatenschap van Eydema Tjaltje Eydes enz. jaar
1824 (2)
Eydman F. H. gedelegeerde te Rijswijk (ZH) van de Stoombootreederij “ Vlieland” dat de dienst Vlieland Harlingen
met de Stoomboot “ Vlieland” over 8 dagen wordt gestaakt jaar 1906 (4)
Eydman F. H. Rijswijk (Z-H) Gedelegeerde maakt bekend dat de dienst wordt gestaakt Stoombootrederij Vlieland,
Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken
betreffende deze publicaties 1882-1918
Eydman F. H. Rijswijk (Z-H) Gedelegeerde Stoombootrederij Vlieland , Dossier met Advertenties en ander publicaties
over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Dossier (6)
Eygenaar Ats Meijzer 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)
Eyk van J. te Loosduinen Gecommiteerde 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)
Eyk van J. te Loosduinen 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)
Eyk van J. te Loosduinen, 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)
Eyk van J. te Loosduinen, 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)
Eyk van Pieter te Akkrum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar in het
district Heerenveen, met zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Eykelboom R ----Groskaeup H. A?. directeur der Amsterdamsche Superfosfaatfabriek hij schrijft en ondertekend een
brief aan de gedeputeerde staten met het verzoek om met het tankschip de Assam II met de schipper Eykelboom R.tevan
mogen varen van Dokkum, Leeuwarden naar Stavoren, ook de beslissing is aanwezig enz. enz. jaar 1916 (4)
Eylers J. Schipper op de Verwachting jaar 1838

Eyles Pieter te Vollega, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal,
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel
aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe
….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6)
Eylsma Trijntje 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)
Eynzes Jacob Schipper jaar 1841 (4)
Eysdorp----- Kooi van der Hendrik Bokkes te Tietjerk onderwerp; hij verzoek zijn majesteit enz. enz. dat hij alleen met
zijn rechter hand de kost kan verdienen omdat zijn vingers van de rechterhand zijn enz. enz. om pensioen, hij noemt
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ook zijn broer Kooi van der C. B. die als corporaal bij Valicens onder de dienst van den capitein Eysdorp is gesneuveld
in 1814 die hem in zijn leven steunde enz. enz. jaar 1817 (3)
Eyses Pieter---- Gevangenissen te Leeuwarden; Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding
waarin staat de goederen en de prijs die hij voor de Turf bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)
Eyses Pieter, Baggelaarturf, , Onderwerp: de aanbesteding van levensmiddelen voor de gevangenissen te
Leeuwarden, met zijn handtekening onder het aanbestedingscontract, jaar 1818 (4)
Eyses Pieter.---- hij is Borg. Onderwerp: de aanbesteding van levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden,
met zijn handtekening onder het aanbestedingscontract, jaar 1818 (4)
Eysinga van B.T. ---- Bergsma Cornelis wonende te Idaard, geboren 12-04-1799 Leeuwarden zoon van Johannes
Casparus Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname van de naam, van Scheltinga
Bergsma Dossier en een afschrift van het testament van Cornelis van Scheltinga , wordt ook genoemd de kinderen
Arent Cornelis van Scheltinga, en wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en Anna Catharina van
Scheltinga, en de toestemming om de naam aan te nemen , tevens diverse handgeschreven brieven met handtekeningen
van L. E. van Scheltinga en E. A. van Scheltinga , en E. E. Wielinga van Scheltinga, C. J. van Eysinga Douairiere
Coehoorn van Scheltinga, en B. T. van Eysinga. jaar 1822 en 1823 (9)
Eysinga ….?---- Bergsma E. H. hij schrijft een zeer uitvoerig rapport betreffende de loting te Lemmer voor de Militie,
aangezien in deze hoek de vorige keer relletjes zijn uitgebroken waren er nu 2 veldwachters voor de kerk geposteerd ik
heb bij de heer l’Amoraal Rengers ….? geïnformeerd of de kerk in gereedbaarheid was gebracht, het kleppen van de
klokken op de bepaalde uren , het posteren van Veldwachters voor de deur van de Kerk als twee gewapende
gerechtsdienaren onder het opzicht van de Stads Major van Leeuwarden en tot het bezorgen van Lotingsbiljetten en
schrijfbehoeften enz. enz. ook genoemd de heer Eysinga ….? Het blijkt dat de heer Rengers de hoge nummers bovenin
heeft gelegd zodat hij daardoor de gunst van die van Lemmer enz. er zal hiernaar een onderzoek komen. Verder is de
loting zeer rustig verlopen, Enz. jaar 1814 (8)
Eysinga ….? Kerkvoogd van Langweer er wrdt gevraagd waarom hij het tractement der Vroedvrouw over 1812 en
1813 niet heeft betaald enz. hij staat vermeld in een document van Memone van oplossingen der gemaakte remarques
op de staten van begroting en agterstand der gemeente Langweer over 1814 (3)
Eysinga A. S. Deurwaarder te Dronrijp zijn request met het verzoek kwijtschelding der boeten van f. 149, 32 en een
boete van f. 5.- wegens het niet enz. jaar 1840 (4)
Eysinga B. P. en Mook J. G. Koetsier huurder te Beets onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de
huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van
Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Eysinga B. P. verhuurder en Geertsma P. S. Policie dienaar en huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de
bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld),
Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Eysinga B. P. verhuurder en Helmes L. H. Arbeider huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen
van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90
familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Eysinga B. P. verhuurder Suringar D. Notaris en huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van
de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90
familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Eysinga B. R. verhuurder en Kloek Z. v A. en huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de
gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90
familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Eysinga B. R. verhuurder en Veenstra P. S. Visscher en huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de
bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld),
Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Eysinga B. R. Verhuurder en Visser K. M. Arbeider Huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen
van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90
familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Eysinga Binnert (Binnes) Filip lid der Edelen onder Friesland Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop
en de processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819 die uit kracht van
de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde domeinen onder Oranjewoud gelegen enz.
enz.zij worden vermeld in de finale akte en Brouwer Gerben Jetzes, Kool van Heerens Wesselius Balster en
Wielandt Jarich Tadema en Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en
greidland enz. jaar 1820 ( 5- dossier 92 )
Eysinga Hendrik te Rotterdam, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en
Congierge in de Gemeente Utingerdeel, Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt
vermeld jaar 1914 (3) dossier (8)
Eysinga Herman H. te Elsloo betreft een proces verbaal en een transactie met de belastingen jaar 1824 (5)
Eysinga Hiltje Fokkes, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente
Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke
Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Eysinga Jacob Eisen Erfgezetenen te Elsloo, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van
Oldeberkoop in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in
Friesland. (48)
Eysinga Jakob Eisen Erfgezetene te Elsloo Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Eysinga Jhr. Binnert Philip van Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Eysinga Jhr. Frans Julius Johan van Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Eysinga Jonkheer onderwerp reclame van de erven Eysinga Jonkheer, gelastigde is Broersma D. J enz . jaar 1841 (4)
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Eysinga Jonkvrouwe Q. J. een handgeschreven brief met haar handtekening verzoekt vergunning tot het aanleggen van
een demping van een bermsloot in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Deersum, met een
tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (10)
Eysinga S. H. R. Jonkheer en Hettinga van Tiete beide te Langweer zij zijn als Schatters over 1824 te Langweer
gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
Eysinga van F. J. J. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn
aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Eysinga van Jonkheer S. N. R. te Langweer, 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)
Eysinga van B. P. , Luitenant Colonel 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)
Eysinga van Binnert Philip staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der
Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en
ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Eysinga van C. J. Douairiere Coehoorn van Scheltinga---- Bergsma Cornelis wonende te Idaard, geboren 12-04-1799
Leeuwarden zoon van Johannes Casparus Bergsma en Jetske Wiskia van Scheltinga, Onderwerp; verzoek tot aanname
van de naam, van Scheltinga Bergsma Dossier en een afschrift van het testament van Cornelis van Scheltinga , wordt
ook genoemd de kinderen Arent Cornelis van Scheltinga, en wijlen Daniel van Scheltinga, Marta, Aurelia Cuniera en
Anna Catharina van Scheltinga, en de toestemming om de naam aan te nemen , tevens diverse handgeschreven brieven
met handtekeningen van L. E. van Scheltinga en E. A. van Scheltinga , en E. E. Wielinga van Scheltinga, C. J. van
Eysinga Douairiere Coehoorn van Scheltinga, en B. T. van Eysinga. jaar 1822 en 1823 (9)
Eysinga van C. L. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Eysinga van C. L. 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)
Eysinga van C.---- Laan van der A. wordt genoemd in een blauw briefje dat er stukken uit het sterfhuis van wijlen
Eysinga van C. behoorende aan de commissie, getekend door Laan van der A. als lid van de commissie enz. jaar 1862
(1)
Eysinga van F. 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)
Eysinga van F. J. J. te Langweer. Onderwerp: het dubbel verblijf van zijn Dienstboden en ingeschreven moeten worden
ten plaatse van hun winter verblijf enz. enz. jaar 1814 (1)
Eysinga van Frans Julius Johan staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel
der Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening
en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en Binkes R. de secretaris ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Goslinga Douwe Jans een verzoek tot ontslag uit de dienst wordt ook in
genoemd Walsweer Jelle Joh’s enz. jaar 1841 (4)
Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Nauta Pieter Johannes *30-03-1778 en dat hij sedert 1802 schoolonderwijzer te Welsrijp was en als enz. jaar
1824 (6)
Eysinga van I. F. P. hij staat vermeld in een document 8 kolommen inhoudende betaling der Ordonnancieen jaar 1820
(1)
Eysinga van Idserd Frans te Wommels en ---- Kingma Hendrik Yntes, Ambtenaar Burgelijke stand i.v.m. zijn overlijden
is zijn functie vacant geworden en wordt benoemd Eysinga van Idserd Frans en Ypma Ate Sjoerds te Oosterend jaar
1841 (3)
Eysinga van Idzert Frans staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der
Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en
ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Eysinga van 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)
Eysinga van J. T. Grietman van Hennaarderadeel ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent
biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en
sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Eysinga van Tjalling Edo Johan staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel
der Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening
en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Eysinga van W. te Wommels wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Eysinga van Ypkjen Hillegonda gehuwd met Jhr. Lyclama a Nyeholt staat vermeld op een document als eigenaar en/of
bewoner van huizen in de Gemeente Beetsterzwaag 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
Eytema S. A.,---- Jong de Ybert Alberts plaatsvervanger van Eytema S. A., 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)
Eyzenga Jelle Oedzes Koemelker te Irnsum , een perceel land, Hij staat op een Generale lijst Departement der
ontvangsten der taxatien van onroerende goederen en eigendom enz. enz. jaar 1841 (3)
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Eyzinga ….? de weduwe 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)
Eyzinga J. Frans ---- Algera Sjoerd Halbes, Onderwijzer der Jeugd , in de vergadering van de Grietenijraad op 5 Maart
1821 is eerstgenoemde voorgedragen voor vereevend en tevens financieel gunstig ontslag te geven ter verbetering van
het Schoolonderwijs te Wommels enz. enz.en dat mate algemene stemmen is besloten hem ontslag te geven, verder over
zijn betaling, dit stuk is ondertekend door Eyzinga J. Frans en Hijlaridus Wierd P. tevens aanwezig de Notulen van de
vergadering waarbij aanwezig Hijlaridus Wierd P, Boersma Jan K., Wassenaar A. G., Ferwerda Hans W., Hoekstra W.
K. Secretaris enz. jaar 1821 (6)
Eyzinga Jr. ….? te Langweer 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)
Eyzinga van J. F. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie
van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz.
ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Ezechiels D. M. te Rotterdam 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)
Ezechiels E. M. te Rotterdam wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz.
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche
Israelische gemeente te voornoemd enz. jaar 1815 (4)
Ezenga R. G. Schipper op Amsterdam 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 27
Ezing J. Enter (Wierden) Schipper jaar 22-06-1837
Ezing Jan Enter (Wierden) Schipper jaar 03-07-1837
Ezinga G. P. staat vermeld op het document samen met 20 inwoners van Spannum: Ter voldoening van de de schaden
van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Ezinga J. P. te Edens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze
eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Ezinga Klaas Jans 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)
Ezinga Lieuwe Piers---- Kolk v.d. H. W. Secretaris van Hennaarderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Ezinga Lieuwe Piers zich voor de Heren gedeputeerde Staten moette
Sisteren heb ik gemeend enz. jaar 1817 (1)
Ezinga P. J. staat vermeld op het document samen met 9 inwoners van Edens : 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)
Ezinga P. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

