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Toegang 11 **
‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn, Samensteller van deze Index
Leeuw de A. M. wordt vermeld in een dossier van het 3e regiment Infanterie Reserve Bataillon met Geneeskundige verklaringen
enz. jaar 1841 (4)
Leeuw de Abraham Markus 637 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)
Leeuw de Agter Lummigje, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Leeuw de Albert, Vischhandelaar te Terband, een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot
slootdemping op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Tjalleberd sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk)
van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (10)
Leeuw de Anne, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Leeuw de Barteld Jacobs 536 Tjalleberd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Leeuw de Bartele 3 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a.
overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841
(7)
Leeuw de Bertold Teunis 3 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon
(o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841
(7)
Leeuw de Egbert Harmen 354 is zijn volgnummer en IJsselmuiden 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)
Leeuw de Elisabeth Rems kind van Leeuw de Neeltje Abrahams†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1842 (9)
Leeuw de Gerrit Agent van Politie Sneek met zijn signalement, jaar 1916
Leeuw de Gerrit met zijn signalement Agent van Politie Sneek, jaar 1915 (3)
Leeuw de Hend’k A. 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland 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 (3)
Leeuw de Hendrik Abraham 62 Hollum (Ameland) 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)
Leeuw de Isaac Marcus Inlandsche Kramer te Heerenveen, een request met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar
1822 (3)
Leeuw de Isaac Marcus---- Meschker Benjamin Salomons van beroep Winkelier en Leeuw de Isaac Marcus van beroep Inlandsche
Kramer wonende beide te Heerenveen Onderwerp: hun rekeste betreffende als debitanten voor de 130e en 131e loterij enz. jaar
1825 (2)
Leeuw de Isaac Marcus,---- Meschker Benjamin Salomon Winkelier en Leeuw de Isaac Marcus, Inlandsche Kramer beide te
Heerenveen , onderwerp een verzoek om als debitanten de Kon. Ned. Loterij te worden aangesteld (3) jaar 1824
Leeuw de J. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Leeuw de J. nr. 110 in wijk E. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van
personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Leeuw de J. Predikant te Rozendaal tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Noord Braband als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie
Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
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Leeuw de J. te Roosendaal, 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)
Leeuw de J. te Roozendaal, 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
Leeuw de J. te Roozendaal, 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)
Leeuw de J. te Rozendaal Predikant Classis van Breda 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)
Leeuw de J. te Rozendaal 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)
Leeuw de Jan , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Leeuw de Jan naar Samarang, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register
van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Leeuw de Jan Reiners naar Croonstad, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Leeuw de Jan Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden
waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet
overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district
Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Leeuw de Jan, Soerabaja, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij,
met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Leeuw de Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1875 (2)
Leeuw de Kers, 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)
Leeuw de Klaaske Joostes, 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)
Leeuw de Luite, 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)
Leeuw de Neeltje Abahams †, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (9)
Leeuw de O. O. ? , 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)
Leeuw de Pieter, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1872 (2)
Leeuw de Pieter, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1873 (2)
Leeuw de Pieter, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Leeuw de Pieter, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Leeuw de S. N. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde aan de 2e Klasse voor de 183e en 184e
Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)
Leeuw de Salomon Nathans te Leeuwarden reserve van de jare 1824 door den Kolonel Kommanderende de 8ste afd. N. I. is
bevonden veertien strepen kleiner te zijn en genoemde Leeuw is dan na herkeuring te klein bevonden enz. jaar 1825 (3)
Leeuw de Sijtze te Leeuwarden, 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)
Leeuw de Sytze Leeuwarden Politiedienaar met zijn signalement, jaar 1916
Leeuw de Sytze met zijn signalement Politiedienaar Leeuwarden, jaar 1915 (4)
Leeuw de Sytze te Leeuwarden hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met
woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)
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Leeuw de T. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Leeuw de Take Jacobs* 1795 wonende te Tjalleberd, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig
voor den dienst hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3)
Leeuw de Willem J., 164 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)
Leeuw de Willem Johannes * 1774, wonende te Heerenveen hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich
vrijwillig voor den dienst onder Z.D.H. den Prince van Oranje in Holland hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland
jaar 1813 (2)
Leeuw Gauke Gaukes, Een staat van Miliciens dienende in het Corps Rijdende Artillerie, waarin vermeld de namen van soldaten
die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)
Leeuw Mateus J. , wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende ( 1e
Luitenant Beyer Tengbergen G. A.) hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5)
Leeuw Otto Frans--- Sytzama van S. G. Luitenant Colonel van het 2e regiment Dragonders een door hem getekende brief aan de
commissarissen voor de raad van de Landmilitie in Vriesland: geïnformeerd zijnde dat Buisma Jan Simon zich noemende Drost
Laurens of Bilker Jan ook wel Suiderveld Jan en Leeuw Otto Frans (Franses) op heden als remplacant zijn goedgekeurd enz. de
eerst genoemde voor Wiersma Durk Lieuwes en de andere voor Swart Andries Jan enz. maar dat Buisma Jan Simon zich
noemende Drost Jan Laurens of Bilker Jan en Leeuw Otto Frans bij mij hebben geëngageerd en alle slinkse streken gebruikt om
zig daarvan te ontdoen enz. en ik zal daartoe alle middelen in het werk stellen dat zij niet als remplacant maar als Dragonder bij
mijn regiment voor zich zelve zullen dienen jaar 1814 (2)
Leeuw van der C. Predikant te Utrecht, tot President van het Provinciale Kerkbestuur van Utrecht als volgt: Gehoord de voordragt
van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge
der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Leeuw van der C. President van het Provinciale Kerkbestuur te Utrecht, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt
vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen
van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche
Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Leeuw van der C. te Utrecht Praeses Classikale Bestuur van de provincie Utrecht en Predikant wordt vermeld in een document dat
de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz.
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Leeuw van der C. te Utrecht 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)
Leeuw van der C. te Utrecht Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Leeuw van der C. te Utrecht President Provinciaal Kerkbestuur van Utrecht en Predikant Classis van Utrecht 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)
Leeuw van der C. te Utrecht 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)
Leeuw van der C. te Utrecht wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz.,
Jaar 1819 (6) dossier (22)
Leeuw van der C. te Utrecht 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)
Leeuw van der C. te Utrecht, 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
Leeuw van der C. te Utrecht, 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
Leeuw van der C. te Utrecht, 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
Leeuw van der C. te Utrecht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
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Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
Leeuw van der C. te Utrecht, 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)
Leeuw van der C. voor Utrecht, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het
bestuur der Hervormde Kerk in de functie van President van genoemde provincie enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Leeuw van der D. Predikant te Vlaardingen tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid Holland als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie
Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Leeuw van der D. te Vlaardingen 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)
Leeuw van der D. te Vlaardingen, 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
Leeuw van der D. te Vlaardingen, 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)
Leeuw van der Isaac, Splitter, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen, en om alle mogelijke middelen aan
te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Leeuw van der P. M. te Alblasserdam, 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
Leeuw, de Jan Gerrit Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Leiden. Korporaa l28-1-1837 Overleden te Semarang, (3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Leeuwarden ---- Leer een bestek en conditieen wegens het verbeteren des wegs no. 1 van Leer naar Duinkerken in het 7e district
van de waterstaat tussen Stroobos en Leeuwarden beoosten de Kuikhornsterbrug ook aanwezig een aanplakbiljet op A-3 formaat
jaar 1820 (8)
Leeuwarden een aanbesteding van goederen ter verpleging der gevangenen gedurende de eerste 6 maanden van 1825 met
vermelding van prijzen jaar 1825 (Dossier 15)
Leeuwarden ---- Octrooij met vragtprijzen voor de Trekschippers varende van Leeuwarden op Dokkum & vice versa gedrukt door
Werff van der S. IJ in de St. Jacobstraat te Leeuwarden jaar 1808 (7)
Leeuwarden ---- Wellenbergh P. (H.P.) Hoofdingenieur, Onderwerp; het aanbouwen bij de gevangenissen te Leeuwarden jaar
1823 (3)
Leeuwarden (de Administrateuren van het St. Antony Gasthuis aldaar) Hij wordt vermeld op een document De raad en
rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den
Rentmeester der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen de heer Boelens van F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818 (3)
Leeuwarden , een bestek en tekening van het te bouwen Tolhuis aan de Straatweg Leeuwarden Marssum een mooie tekening van
de woning en een platte grond van het terrein waarop ingetekend waar het tolhuis komt te staan Genaamd Gabel 1Jaar 1841 (9)
Leeuwarden , een lijst met personeel (35 personen) der regterlijke ambtenaren met hun tractementen , sommigen met handtekening
en aanmerkingen te Leeuwarden, jaar 1817 (7)
Leeuwarden . onderwerp ; een staat van het Mouvement der kleeding en ligging stukken tevens een opgaven van de bevolking
(gevangenen) op de laatste dezer maand (Dec. 1824) en ook een aantekening dat de honderd vrouwenhemden in Amsterdam
ontvangen zijn op enz. enz. ook een vermelding dat de gevangene Blaauw Dirk Klaazes op 24 december 1824 ontvlugt is enz.
tevens bevinden 67 krijgsgevangenen zich in de gevangenis aldaar verder ene Prins Jacob en Weima Aagje Meinderts tevens
Jacobs Tjamkje zijn terzake slecht gedrag enz. jaar 1825 (dossier14)
Leeuwarden ; Een document ondertekend door 120 Kooplieden Winkeliers van Leeuwarden en Bolsward die de cessieaanvraag
steunen van Simons Wouter , en Nauta Abel Baukes die een stoombootdienst willen aanleggen tussen Bolsward en Leeuwarden,
jaar 1880
Leeuwarden ; Een lijst Binnen Vaartuigen ingericht voor vervoer van personen De naam van het schip met de Technische
gegevens, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en
betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier Jaar 1899 (29) Dossier (44)
Leeuwarden ; Verordening van Leeuwarden 1898 Tot het heffen van havengeld, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van
toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier
(7) Dossier (41)
Leeuwarden---- 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)
Leeuwarden---- ANWB , een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een verkeersbord (Wegwijzer) aan de Rijksweg
Leeuwarden naar Groningen ten oosten van Zwartkruis aan het begin van de weg naar Veenklooster , met een tekening
(Blauwdruk) met de situatie ter plaatse, en een voorbeeld bord ( Model-Wegwijzer zoals er geplaatst gaat worden met de
plaatsnamen Lage Vuursche, Baarn, Amersfoort , Utrecht , Laren, Huizen paal no. 2017. jaar 1919 (14)
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Leeuwarden---- Augustinusga, Buitenpost, Anjum, Collum, Leeuwarden een staat van Leverantien aan de Geallieerde legers bij
het doortrekken van Russisch Keizerlijke Kozakken in het laatst van 1813 en het begin van 1814 ter voldoening enz. enz. jaar 1814
(4) dossier (12)
Leeuwarden------ Bruggen; Hoogebrug over Ouddeel in de Rijksweg Leeuwarden Groningen met bestek en voorwaarden en een
getekende kaart (Blauwdruk) en de Schanserbrug bij de kleine wielen , en een aanplakbiljet van Aanbesteding door
Rijkswaterstaat jaar 1920 (18)
Leeuwarden---- Bruinsma Zacharias Deurwaarder bij de rechtbank te Leeuwarden , Crop Frans Edzert Koopman en Wielen van
der Gerrit Architect alle aldaar woonachtig getauxeerd de hierna genoemde gebouwen met de daarbij behorende gronden
eigendom van de stad Leeuwarden met een uitvoerige beschrijving enz. enz. , Stads Timmerschuur, de zuider en noorder stal enz.
enz. jaar 1822 (3)
Leeuwarden Conditieen van levering van goederen (verse producten) voor de aanbesteding deze goederen, aan de Gevangenis te
Leeuwarden jaar 1815 (16)
Leeuwarden---- Dijk van B. H., aannemer , Onderwerp: buitengewone reparatien aan het Gouvernemets gebouw te Leeuwarden
enz. jaar 1823 (1)
Leeuwarden---- Dijk van Bouwe Hettes , Aannemer der reparatieen van het Blokhuis te Leeuwarden jaar 1820 (1)
Leeuwarden---- Dijk van Bouwe Hettes , Timmerman hij heeft zijn werk aan het Landhuis te Leeuwarden o.a. het Voorkamertje,
in de Keuken, Presidentskanmertje de Griffie enz. naar behoren bewerkstelligd enz. enz. en het nu 6 maanden geleden is dat hij
zijn declaratie heeft ingediend en nog geen betaling enz. jaar 1820 (4)
Leeuwarden District; Belastingontvangers (allemaal van de provincie Friesland met plaatsen ) ook vermeld als familienaam. staat
vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de Ontvangers de Belastingen gestelde
borgtogten. Jaar 1821 (5)
Leeuwarden---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen te Leeuwarden , Vitringa
Coulon J. , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding vanleverng
van Levensmiddelen enz. en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren Feenstra Hille hij levert Brood met als
borg Dirks N. J. , Amoraal Minne C. levert Aardappelen met als borg Meindertsma Eeke, Miedema Berend levert Rundvlees
en Rundvet met als borg Bartele van Martinus D. , Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel en Doppen met als borg
Feenstra Hille, Kaastra Sierp T. ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle, Ottema T. de weduwe levert Zout,
Peper, Olie en Kaarsen met als borg Appelhof T. Woude van der Jan S. levert LangeTurf met als borg Woude van der Sjoerd J.
, Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg Woude van der Jan J . , Wijsma Hans levert de Bewassing en Baardscheren met
als borg Pas T. jaar 1821 (7)
Leeuwarden een document met alle reparatien van defecte en afwezige zaken in het Landshuis te Leeuwarden opgemaakt door de
congierge S. Terguin jaar 1825 (6)
Leeuwarden een lijst met de namen van 202 Mannen en 61 vrouwen in het jaar 1823 aldaar in de gevangenis zaten (Criminelen) en
286 mannen 189 vrouwen (Correctioneel) en in het Huis van Arrest 175 mannen en 47 vrouwen, en in het Huis van Justitie 67
Mannen en 24 vrouwen tevens een lijst met naam van gevangenen die arbeid hebben verricht (met de soort van arbeid en hun
ontvangsten (zakgeld) en hun beloning en degene die zakgeld hebben ontvangen ca 300 mannen en 120 Vrouwennamen (42) jaar
1824
Leeuwarden----- Electriciteits bedrijf betreft een correspondentie over het wel of niet aanleggen van een Kabellegging
(sterkstroom, hoog en laagspanningskabels) in de rijksweg Harlingen Leeuwarden Groningen binnen de gemeente Leeuwarden
jaar 1920 (24)
Leeuwarden---- Feijtzes J. Hij is Congierge in de gevangenisen te Leeuwarden en verantwoordelijk voor de ontvangene en uitgave
van kledingstukken voor en aan de gevangenen en dan volgen 4 pagina’ s met de voorraden en uitgiftes met bedragen enz. enz.
jaar 1821 (5)
Leeuwarden G. M. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Leeuwarden---- Gevangenis aanbesteding van goederen waaruit\een aardig beeld gevormd kan worden wat de gevangenen
dagelijks te eten kregen want de ingredieenten werden per dag vermeld. Jaar 1815 (4)
Leeuwarden gevangenis---- Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen
in voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe, Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R.,
Miedema B., Horst van der S.., Dirks N. J., Gorter W. O., Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R., Zijlstra R. S., Zijlstra W. J.,
Ottema F. de weduwe, Brinksma J., Wilde de H. H., Walle J. K. F., Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger
S. R. , Kroontje A. A., Schut D. G., Vries de G.J., Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H., Hazelhoff F.,
Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y., Visser U., Wiemers H., Swarts F. J., Lubberts F., Douwes Y., Visser U., Horst van der
J., Brugts J., Zijlstra R. J., jaar 1824 (21)
Leeuwarden---- Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding herstelling van het Metsel en Timmerwerk van huis van Opsluiting en
Tuchtiging te Leeuwarden . worden ook genoemd Pieterson Alexander te Leeuwarden, Keyzer Harmen, Lankhorst Gerrit, jaar
1841 (59)
Leeuwarden---- Gevangenis te Leeuwarden Begrooting van kosten voor de vernieuwing van de houten pomp op den grooteen
plaats jaar 1822 (3)
Leeuwarden---- Gevangenis te Leeuwarden een begroting van de kosten wegens het aanleggen van een kapitaal riool enz. jaar
1819 (4)
Leeuwarden---- Gevangenissen van Leeuwarden een staat van verdiendste van de gevangenen ondertekend door Romkes Johan
namens het Collegie van Regenten over de Gevangenissen aldaar enz. jaar 1820 (2)
Leeuwarden---- Gevangenissen . Onderwerp: Staat der benodigde fondsen voor het onderhoud van de gevangen in de
gevangenishuizen van Leeuwarden met gespecificeerde vermelding van de geleverde goederen enz. enz. jaar 1823 (3)
Leeuwarden---- Gevangenissen Onderwerp ; Het college van regenten heeft nagedacht over de bezuinigingen die in de
gevangenissen kunnen worden ingevoerd, de voedingskosten per gevangene hebben in 1817 gekost per persoon per dag 25 a 26
cent, dan wordt er opgesomt wat voor soorten voeding de gevangenen per dag kregen ook een overzicht van wat men verder ging
doen i.v.m. de bezuinigingen, ook een overzicht van welke soorten arbeid er wordt verricht enz. enz. enz. jaar 1818 (16)
Leeuwarden---- Gevangenissen te Leeuwarden een opgaaf van de defecten met de globale begroting van kosten enz. jaar 1820 (8)
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Leeuwarden----- Gevangenissen te Leeuwarden wegens ca. 1000 gebroken ruiten en reparatie van de loden goten enz. enz. en
verdere defecten ten bedrage van fl. 400.= enz. enz. en dit is aanbesteed aan Heide van der Lieuwe die als laagste inschrijver voor
fl. 390.= zal bekomen jaar 1820 (3
Leeuwarden---- Gevangenissen te Leeuwarden door hem geleverd in de maand Juni 1841, komt voor als belanghebbende op een
algemene Maandstaat tot het doen der betalingen met het bedrag wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de
gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (4)
Leeuwarden---- Gevangenissen te Leeuwarden door hem geleverd, komt voor als belanghebbende in een staat der benodigde
fondsen tot het doen der betalingen wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz.
enz Jaar 1841 (2)
Leeuwarden Gevangenissen te Leeuwarden het College van Regenten) 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)
Leeuwarden---- Gevangenissen te Leeuwarden, een Jaarlijkse staat van het getal gevangenen en van der onkosten der
gevangenenhuizen binnen Leeuwarden in den jare 1818 en 1819 met lijsten met vermelde ingekochte Levensmiddelen.
Betalingen aan personeel, Medicamenten enz. enz. enz. jaar 1820 (15)
Leeuwarden---- Gevangenissen te Leeuwarden, Onderwerp; dat beide grote kookketels vervangen moeten worden , de Kachels,
Pijpen en bakken gerepareerd moeten worden , de Lantaarns zo gebrekkig zijn enz. enz. jaar 1820 (1)
Leeuwarden---- Gevangenissen te Leeuwarden, Onderwerp; een onderzoek naar de toestand der Tucht en gevangenishuizen aldaar
de z.g.n. Huizen van Arrest, Huizen van Justitie, Provoosthuizen of Militairegevangenissen jaar 1821 (4)
Leeuwarden---- Gevangenissen te Leeuwarden; Onderwerp een inventaris lijst van Meubelen , Keukengereedschap, verlichting,
bewassing enz. enz. jaar 1822 (11)
Leeuwarden---- Gevangenissen van Leeuwarden: aanbesteding van levering en een Lijst met voedsel: berekening van de kosten
van 1818 en de voorlopige raming 1819 , ook staan er de bereidingswijze’ s op , tevens een lijst van medicijnen met de kosten.
jaar 1818 (13)
Leeuwarden----- Gevangenissen, een document dat gaat over de bereiding van soep en gelei voor de voeding van gevangenen van
beenderen die reeds eerder met vlees gekookt zijn enz. enz. er wordt gesproken over de soep van de heer van Marum, trefwoorden:
Rumfordsche soep, Papiniaansche Pot jaar 1819 (6)
Leeuwarden Gevangenissen: een gedrukte Jaarlijkse begrooting der kosten van den inwendigen en huishoudelijken dienst der
huizen van correctie, van reclusie en tuchtiging, en van militaire detentie jaar 1822 (16)
Leeuwarden---- Gevangenissen: Leeuwarden Onderwerp : Nota van het vereischt Mobilair van het Burgerlijk en Militair Huis van
Verzekering benevens van de daartoe benodigde kosten enz. een lijst met inventaris en de kosten/waarde daarvan en een zelfde
lijst van de Gevangenis het Blokhuis genaamd , tevens een dito lijst van Provoostgebouw jaar 1825 (18)
Leeuwarden---- Gevangenissen: Onderwerp het aanbesteden van de werkzaamheden aan het tucht en blokhuis te Leeuwarden ter
inrichting van deze beide gebouwen de kosten mogen niet boven de fl. 82.000.= uitgaan enz. enz. tevens een specificatie van de
onderdelen ook wordt vermeld de maten van de vertrekken enz., tevens een Memorie , een begroting van de kosten enz. enz. enz.
jaar 1822 (67)
Leeuwarden---- Gevangenissen; Ontvangen uit het huis van Correctie te St. Bernard in Belgie voor het huis van Reclusie en
Tuchtiging te Leeuwarden dan volgt een lijst van kleding voor de gevangenen jaar 1825 (4)
Leeuwarden---- Giezen van A. Landmeter der 1e klasse hij moet opnemen en bepalen de grenzen van Leeuwarden, Sneek, Heeg,
Nieuwland , Woudsend, Wymbritseradeel hierbij wordt op een staat vermeld het aantal bunders en percelen enz. jaar 1823 (3)
Leeuwarden--- Gouvenermenthuis binnen Leeuwarden, Onderwerp; Begroting van Kosten wegens voorzieningen in de sluitng
van enz. enz. verder een verdeling van de verdieoingen en kamers met name genoemd enz. jaar 1823 (5)
Leeuwarden het z.g.n. Landshuis---- Sybouts S & Z. een opgave en specificatie en begroting voor geleverde Meubilair voor de
Rechtbank te Leeuwarden het z.g.n. Landshuis waartoe zij de laagst ingeschrevenen zijn enz. jaar 1819 (3)
Leeuwarden---- Lijst der Vragtlonen voor het vervoeren van Personen enGoederen van Dronrijp naar Leeuwarden, Franeker en
Harlingen door de Schippers van Dronrijp waarin de Tolgelden begrepen zijn. een groot Aanplakbiljet gedrukt bij Brouwer J. W.
te Leeuwarden jaar 1812 (4)
Leeuwarden Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, (3) jaar 1818 zie voor de namen onder de
betreffende letter.
Leeuwarden---- Nederlandse Tramwegmaatschappij te Utrecht, betreft het plaatsen van een wachthuisje aan de lijn Leeuwarden
Franeker nabij den weg Menaldum met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk) jaar
1915 (12)
Leeuwarden---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en
Aflezing in de kerken jaar 1841(1)
Leeuwarden---- Overney van beroep opzichter bericht dat dat in het Tuchthuis te Leeuwarden enige gebreken zijn ontstaan met
vermelding van dez. enz. enz. jaar 1823 (1)
Leeuwarden Overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters van
de gemeenten aan de Comm. van de Koningin, en opgaven van verloren gegane dieren, veevoeders, hooi, lijsten met namen van
de getroffenen (onder familienaam opgenomen in deze index) de gemeenten zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel, Aengwirden,
Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, Warga,
Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum, Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag , Schiermonnikoog,
Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst jaar 1916 (1)
Leeuwarden Rechtbank aldaar, begrooting en kosten met een lijst van aan te kopen meubilair voor den rechtbank in eerste aanleg
aldaar jaar 1819 (4)
Leeuwarden---- Reglement voor de Trekschippers varende van Bolsward op Leeuwarden ac Vice Versa met een lijst van pasagiers
en vragt gelden enz.gedrukt te Workum bij de Boekdrukker Annema F. A. jaar 1816 (18)
Leeuwarden---- Romkes Johan , een staat van 1/3 der verdienste der gevangenen te Leeuwarden enz. enz. jaar 1820 (2)
Leeuwarden---- 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
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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)
Leeuwarden---- Sporre G. hij wordt vermeld op een maandstaat der gedane betalingen voor leverantie aan de Gevangenis te
Leeuwarden enz. jaar 1823 (4)
Leeuwarden---- Stationsplein Leeuwarden, een programma van de openbare prijsvraag tot verfraaing van het stationsplein aldaar
met een overzichtstekening ca. 60 x 90 cm. Jaar 1917 (14)
Leeuwarden---- Stroobos, Onderwerp: aanbesteding der verbetering van de weg van Stroobos naar Leeuwarden de
aannemingssommen voor verbetering zijn door Bies L. K. fl. 1755.= en voor reparatien aan Brandsma W. R. fl. 1147,50 enz. jaar
1822 (2)
Leeuwarden---- Tierens S. Ingenieur hij neemt tijdelijk waar betreffende het werk aan de weg Leeuwarden Meppel jaar 1819 (1)
Leeuwarden---- Trautman J. P., Fransche Kostschoolhouder, Burggraaff P. Onderwijzer ener particulier school van den 2e rang en
Westink F. W. Onderwijzer in de Wiskunde aan de Latijnsche School Onderwerp: Departement Leeuwarden der Maatschappij tot
het nut van algemeen voor vervolglessen enz. enz. ook aanwezig het Reglement van de inrichting vanwege Departement
Leeuwarden der Maatschappij tot het nut van algemeen onder den naam van herinneringslessen enz. jaar 1823 (7)
Leeuwarden----- 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
Leeuwarden---- Ulrich P. de minister van justitie enz. strekkende tot het bekomen van autorisatie van fl. 4126. 28 tot het voorzien
van leverantie van den genoemde fabrikant op de navolgende conditien enz. enz. enz. jaar 1821 (6)
Leeuwarden----- Ulrich Paulus , Fabrikant gechargeerd om de gevangenen in het huis van Correctie en Detentie werk te
verschaffen en aan het huis te doen leveren van de benoodigde Kleedingstukken enz. enz. jaar 1819 (6)
Leeuwarden---- Veerschippers: Een reglement en vragt-lijst (prijslijst) voor de Trek-Veerschippers varende van Sneek op
Leeuwarden en terug gedrukt door de Boekverkooper Gorcum van C. te Sneek jaar 1810 (10)
Leeuwarden---- Wal van der A. voor Roggebrood en Tarwebrood, Onderwerp: een proces Verbaal van gehouden aanbesteding
betreffende levering van goederen enz. tevens wordt er vermeld wie de laagste inschrijver was en de producten worden per stuk
behandeld jaar 1823 (10)
Leeuwarden, Kostschool voor Jonge Juffrouwen te Leeuwarden, de oprichting en de Algemene bepalingen voor de kostschool
waarin de zedelijke opvoeding, het onderwijs, het gebed, de vacantie’s het te verstrekken voedsel enz. enz. geregels wordt, jaar
1817 (25)
Leeuwarden, Onderwerp; een document met een lange lijst van defecten aan de gevangenishuizen die spoedig hersteld moeten
worden enz. enz. een lijst met gespecificeerde defecten en een gobale begroting van kosten enz. enz. jaar 1820 (16)
Leeuwarden, Onderwerp; een document met een lange lijst van defecten aan de gevangenishuizen die spoedig hersteld moeten
worden enz. en een lijst met gespecificeerde defecten en een globale begroting van kosten enz. enz. jaar 1820 (4)
Leeuwarden,---- Begroting van de kosten van onteigening enz. voor een gedeelte van de grote weg van Lemmer naar Sneek naar
Leeuwarden (naar de overijlselsche grenzen en de stad Sneek) , met vermelding van de namen van de eigenaars van de te
onteigende gronden en de vergoedingen, 9 Juni 1841 (6)
Leeuwarden, een lijst van 550 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 van 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)
Leeuwarden, een lijst van 971 gehuwden 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, aantal kinderen,
vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
Leeuwarden, een staat met 37 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun
tractementen (6) jaar 1824
Leeuwarden, Huishoudelijk Reglement of bepalingen voor de Schutterij dezer stad enz. jaar 1814 jaar 1814 (34)
Leeuwarden, Lijst met de namen van Burgemeesteren, Leden van de Raad, Gemeente Ontvanger en Secretaris van de Stad
Leeuwarden jaar 1817 (2)
Leeuwarden, Lijsten met 36 namen van Leeuwarden, Sneek en Heerenveen betreffende de wet op de patenten, jaar 1840
Leeuwarden, Marktprijzen in een dossier van Granen, Voeder, Levensmiddelen en andere voorwerpen ter markt verkocht van
Balk, Bolsward, Franeker, Gorredijk, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Lemmer en Sneek jaar 1840
Leeuwarden, Onderwerp de Bank van Leening er worden 2 huizen gepacht van de gemeente om een bank van Leening te vestigen
enz. 1814 (9)
Leeuwarden, onderwerp het z.g.n. Landshuis aldaar een bestek en begroting der kosten wegens het bewerkstellen van enige
vernieuwingen en reparatieen enz. enz. jaar 1819 (6)
Leeuwarden, onderwerp: een staat van verdeling van de Landstorm in Bataillons en Compagnies jaar 1814 (5)
Leeuwarden, opgave van kosten voor de noodzakelijke kosten aan het Provoost gebouw binnen Leeuwarden jaar 1824 (4)
Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis te Leeuwarden het bestuur verzoekt vergunning tot het aanleggen van een bruggetje op zijn in
eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Deinum met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (10)
Leeuwarden: Ambtelijke begroting Leeuwarden 1814, een lijst met ambtelijke beroepen en wat zij verdienen in 1814 (3)
Leeuwarden: een staat van draagbare wapenen waarmede de schutterij van Leeuwarden enz. en welke in de magazijnen
voorhanden zijn enz. jaar 1814 (5)
Leeuwarden: een staat van draagbare wapenen waarmede de schutterij van Leeuwarden enz. en welke in de magazijnen
voorhanden zijn enz. jaar 1814 (2)
Leeuwarden: een stuk betreffende het uit het magazijn halen voor de gevangenen 16 linnen buizen, 20 linnen Broeken en 10 mans
mutssen enz. jaar 1825 (2)
Leeuwarden: een vergelijkende staat van de Ontvangsten en Uitgaven van het Geestelijk kantoor te Leeuwarden, jaar 1815 a-b-c-d
(14)
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Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden een gedetailleerde Staat van de Onderschijdende ontvangsen en
uitgaven voorkomende in de Geestelijk Rekening van de Stad Leeuwarden in de jare 1809 , jaar 1815 (18)
Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het
bestuur van de Stad Leeuwarden enz. jaar 1815 (34)
Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden, Geseculariseerde goedern te Sneek en de Benificiale beurs te Bolsward
jaar 1815 (11)
Leeuwarden; een document van berekening van Kosten van Levensmiddelen in den Gevangenhuizen te Leeuwarden gedurende
de 6 eerste maanden van 1821 volgens de gehouden aanbesteeding van 20 November 1820, op dit overzicht is mooi te zien wat de
gevangenen in deze tijd te eten krijgen hier wordt ook precies vermeld wat de gevangenen per dag aan voedsel koeten enz. enz.
jaar 1820 (4)
Leeuwarden; een document van berekening van Kosten van Levensmiddelen in den Gevangenhuizen te Leeuwarden gedurende
de 6 eerste maanden van 1821 volgens de gehouden aanbesteeding van 20 November 1820, op dit overzicht is mooi te zien wat de
gevangenen in deze tijd te eten krijgen hier wordt ook precies vermeld wat de gevangenen per dag aan voedsel koeten enz. enz.
jaar 1820 (4)
Leeuwarden; in de schoorsteen van de keuken van het tuchthuis te Leeuwarden waar op de 22e een aanvang van brand was
geconstateerde en verder een heel verhaal over hoe de schoorsteen gebouwd moet worden en hoeveel de reparatie zou kosten enz.
enz. jaar 1821 (3)
Leeuwarden; Een concept Reglement voor de Schutterij van Leeuwarden jaar 1814 (34)
Leeuwarden; Rechtbank te Leeuwarden een document betreffende het z.g.n. Landshuis te Leeuwarden en een begroting van
kosten omtrent de noodzakelijke reparatieen aan het gebouw van de Rechtbank enz. enz. jaar 1821 (28)
Leeuwarden; Wijbrandij L. Bouwkundige , Onderhoud , Opmetingen, bestekken enz. voor de vertimmering van het Tuchthuis te
Leeuwarden enz. enz. en de kanselarij jaar 1823 (2)
Leeuwarden-----ANWB een verzoek tot vergunning van het plaatsen van bordjes voor een wandelroute van Leeuwarden en
Heerenveen naar Assen en Groningen enz. jaar 1917 (7)
Leeuwarden----Volkstelling, in deze documeten worden het aantal zielen vermeld die in de elf steden van Friesland woonden in
het jaar 1840 (3)
Leeuwarder Courant ---- Koon Matthijs 54 jaren Brger der stad Leeuwarden. Onderwerp: dat hij in de jaren 1911 een Vriesche
krant heeft uitgegeven waarvan hij zijn gezin van kon onderhouden maar hij werd door de toenmalige heerser de fransche keizer
hier uit ontzet enz. enz. en zijn compagnon Smeding D. R. benoemd en aangesteld werd tot drukker en uitgever van eener
Leeuwarder Courant enz. enz. jaar 1823 (5)
Leeuwarder Stoomboot Mij. te Leeuwarden met de schepen de Stad Franeker II en III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Leeuwarder Stoomboot Mij. te Leeuwarden met de schepen de Stad Franeker II en III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Leeuwarder Stoomboot Mij. te Leeuwarden met de schepen de Stanfries I, II, III, iV, V, VI, VII, VIII, IX en X, komt voor in een
Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Leeuwarder Stoomboot Mij. te Leeuwarden met het schip de Stanfries I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Leeuwarder Stoomboot Mij. te Leeuwarden met het schip de Stanfries II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Leeuwarder Stoomboot Mij. te Leeuwarden met het schip de Stanfries I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Leeuwarder Stoomboot Mij. te Leeuwarden met het schip de Stanfries II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Leeuwarder Stoomboot Mij. te Leeuwarden met het schip de Stanfries I, II, III, iV, V, VI, VII, VIII, IX en X, komt voor in een
Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Leeuwarder Stoomboot My., te Leeuwarden, een verleende vergunning (Wit) tot Varen in Friesland met de “Stanfries II” met
het reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1)
Leeuwarder Stoombootboot Maatschappij te Leeuwarden, een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Stanfries III“tot
het Varen en Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1)
Leeuwarder Stoombootboot Maatschappij te Leeuwarden, een verleende vergunning (Blauw) voor het schip de “Stanfries I en II
“ tot het Varen en Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1899 (2)
Leeuwarder Stoombootdienst N.V. te Leeuwarden met het schip de Koophandel I komt voor in een Dossier; Verkeer over het
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Leeuwarder Stoombootdienst N.V. te Leeuwarden met het schip de Koophandel II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Leeuwarder Stoombootdienst N.V. te Leeuwarden met het schip de Koophandel I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Leeuwarder Stoombootdienst N.V. te Leeuwarden met het schip de Koophandel II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Leeuwarder Stoombootdienst N.V. te Leeuwarden met het schip de Koophandel I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over
het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Leeuwarder Stoombootdienst N.V. te Leeuwarden met het schip de Koophandel I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over
het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Leeuwarder Stoombootdienst N.V. te Leeuwarden met het schip de Koophandel , I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over
het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Leeuwarder Stoombootdienst N.V. te Leeuwarden met het schip de Koophandel , I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over
het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
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Leeuwarder Stoombootdienst N.V. te Leeuwarden met het schip de Koophandel , I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over
het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Leeuwarder Stoombootdienst N.V. te Leeuwarden met het schip de Koophandel , I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over
het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Leeuwarderadeel---- een verslag van de rondreis (Controle) van de Commissaris der Koningin in de Provincie Friesland in
genoemde Gemeente en Kollumerland en Nieuwkruisland , Achtkarspelen, Barradeel, Menaldumadeel, Leeuwarderadeel, Het
Bildt , Dantumadeel in het jaar 1913, jaar 1914 (26)
Leeuwarderadeel en Tietjerksteradeel, Onderwerp: de grensafscheiding is bepaald als volgt: enz. enz. ook wordt genoemd volgens
de bekende atlas van Schotanus enz. jaar 1821 (4)
Leeuwarderadeel---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en
Aflezing in de kerken jaar 1841(1)
Leeuwarderadeel----- 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
Leeuwarderadeel wordt genoemd in >> Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van Wymbritseradeel,
Sneek, IJlst, Workum en Bolsward enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2)
Leeuwarderadeel, Wijtgaard de gemeente verzoekt om een vergunning voor het dempen van een sloot voor de
onderwijzerswoning aldaar , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden ,jaar 1916
( 20)
Leeuwe E. A---- Weitz F. R. en Slooten van R. van beroep Commiesen beide hebben zig ter recherche begeven op de 19 februari
dezes jaar naar her Roode Klif waar zij hebben gevonden het stuk wrak enz. beide zetten hun handtekening onder dit stuk en ook
Leeuwe E. A. directeur van de Convoijen en Licenten te Stavoren ondertekend jaar 1817 (3)
Leeuwe E. A. te Lemmer, Visiteur, Hij wordt vermeld op een document genaamd Klerken bij de Verificateurs den Comptabiliteit
enz. enz. jaar 1823 (2)
Leeuwe Geertruida Petronella zij verzoekt om opgezonden te mogen worden naar de Coloniale Bedelaars Gestichten te
Ommerschan enz. jaar 1841 (4)
Leeuwe Geertruida Petronella weduwe van Zijlstra Reen Bouwes zij komt voor op een document betreffende onderstand en dat zij
zig zonder te hebben gebedeld, zich vrijwillig ter opzending heeft aangeboden, Haare Domicilie van onderstand is te Nijehaske en
lidmaat van de Hervormde Kerk alsdaar ook aanwezig een staat van inlichtingen en Signalementslijst waarop o.a. haar geboorte te
delfzijl 1 maart 1801 enz. jaar 1841 (5)
Leeuwema Lammert---- Buijsing R. President Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de Gepensioneerde Sergeant genaamd Leeuwema Lammert overleden is alhier
op den 15 dezer enz. jaar 1817 (1)
Leeuwen Jacob ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten,
Tractement en zijn Handtekening tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Leeuwen van Jacob, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Commis Griffier) en tractement jaar 1823
(5)
Leeuwen Hendrik, 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)
Leeuwen Hendrik, 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)
Leeuwen Hielke, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Leeuwen Hielke, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Leeuwen Jacob van (Griffier) , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het
arrondissement Leeuwarden met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Leeuwen Jacob van staat vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Vriesland met
functie en tractementen enz. jaar 1839 (6)
Leeuwen Klaas, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Leeuwen Leentje Huyberts weduwe van Bleekemolen Jan.---- Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door
genoemde, gezonden door De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Haarlem der Domeinen Schmidt J. H. , jaar
1818 (3)
Leeuwen Rykel Ouwes, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887 (2)
Leeuwen Sybren met zijn signalement Veldwachter te Het Bildt, jaar 1915 (3)
Leeuwen Sybren St. Jacobiparochie (in de westhoek) Rijksveldwachter met zijn signalement, jaar 1916
Leeuwen van ….? staat in een lijst van enige ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot
verdiept worde enz. jaar 1833 (3) (dossier 11)
Leeuwen van Eeuwen Leeuwes deurwaarder bij het Vredegerecht te Beesterzwaag. Onderwerp; een uitbetaalde rekening doch de
rekening is verworpen enz. enz. jaar 1818 (3)
Leeuwen van Gerhardus Bartholomeus, 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)
Leeuwen van Jacob (Commies) , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het
arrondissement Leeuwarden met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Leeuwen van Jacob (Commies Griffier te Leeuwarden) 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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Leeuwen van ….? ---- Schurer Bartholomeus, hij blijft nalatig in het betalen van zijn aanslag in de Directe Belastingen over de jare
1815 en reeds door de Deurwaarder van Leeuwen te Beetsterzwaag enz. enz. jaar 1815 (1)
Leeuwen van A. H. D te Drogeham ----- Hij wordt vermeld in een document betreffende betaling voor onkosten en een beloning
ten voordele van de Landmeters met de te betalen bedragen achter hun naam enz , jaar 1825 (3)
Leeuwen van A. H. D. te Kollum ----- Hij wordt vermeld in een document betreffende betaling voor onkosten en een beloning ten
voordele van de Landmeters met de te betalen bedragen achter hun naam enz , jaar 1825 (3)
Leeuwen van Abraham 291 is zijn volgnummer en Beest 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)
Leeuwen van Claas Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van de
Rekenkamer aan de Rentmeester te Liesveld der Domeinen Vonck E.. , jaar 1818 (3)
Leeuwen van Cornelis 206 is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11
kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de
Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Leeuwen van Dirk 269 is zijn volgnummer en Gouda 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)
Leeuwen van Docters A. H. , Landmeter der 1e Klasse Onderwerp het opmeten van land enz. ook dat zijn vrouw en kind in Breda
zodanig ongesteld bevinden dat hij direct verlof wil enz. jaar 1822 (3)
Leeuwen van E. L. Deurwaarder bij het Vredegercht ---- Lijnden F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens ) Baron van, Grietman
verhuurder en Leeuwen van E. L. 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)
Leeuwen van E. L. Deurwaarder bij het Vredegeregt 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)
Leeuwen van E. L.---- Egberts Migchiel van beroep Boer en Huisman te Smallinger Opeinde ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij ten onregte wordt vervolgt om te betalen ter zake contributie voor het hernieuwen
van de Sluis in de Rottevalle tevens een Quotisatie op de omslag tot het hernieuwen van deze Sluis waar in genoemd Gorter
Rommert Aukes, Boer de B. R., Veen van der E. Y., Bakker J. H., Veen van der H. H., Lambarts Wietze L., Veenstra A. K.,
Camminga R. J., Sietzema G. J., Leeuwen van E. L. Deurwaarder, de navolgende personen onderteken Veen van der Kartst Jans
Notaris, Pol Pieter Andries 66 jaar, Veenstra Roel Durks 58 jaar, Boer de Jan Sietzes 55 jaar alle Huislieden te Smallinger
Opeinde, Zaveele J. S., Haersma van Vierssen H. L. (Hector Livius) de Grietman enz. jaar 1815 (8)
Leeuwen van Eeuwe Leeuwes Deurwaarder te Beesterzwaag betreft de geregtskosten door den Ontvanger van Gorredijk
toegezonden maar omdat deze zijn verjaard enz. jaar 1818 (1)
Leeuwen van Eeuwe Lieuwes---- Idsinga S. P. officier bij den Regtbank van eersten aanleg te Heerenveen en zitting houdende en
heeft de Deurwaarder Leeuwen van Eeuwe Lieuwes gedagvaard de pesonen Hazewindus Engbert Zweitzes, Hoving Jan Pieters,
Aardema Jelle Jans en Oenes Sijtze alle wonende te Ureterp om ter Regtzitting te verschijnen over hunne vergaande Brutaliteiten
en Buitensporigheden door hun gepleegd enz. en hij deeld mede aan de Maire van Ureterp dat hun verscheidene processen verbaal
vn de 27e dezer maand door de enz. de gepleegde brutaliteiten zijn mij zeer leed enz. jaar 1813-1814 (3)
Leeuwen van H. A. 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)
Leeuwen van J.---- Beucker Andrea D. H. † secretaris, bij de najaarsvergadering der Commissie van 13-10-1828 blijkt dat na den
dood van voornormde het toenmalige bedrag der kas ad 812 gulden door den Vice President Feenstra F. als daartoe gemagtigde ter
beheering aan den secretaris Leeuwen van J. is overgedragen en dat deze dezelfde som heeft overgedragen aan de nieuwe
secretaris Sijpkens W. J. enz. jaar 1839 (6)
Leeuwen van J.---- Donia Jelle Jochems ondertekend een brief aan de Z.M. de Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld
dat hij Boerenknegt woenende te Sweins bij Beijma van E. M. aangesteld is maar wegens de werkzaamheden op de uitgestrekte
boerderij met landen enz. medeondertekend door de Solliciteur Meinsma A. enz. tevens een brief ondertekend door de Schout van
Franeker Atma S. en voor legalisatie van deze handtekening ondertekenen Vierssen van M. en Leeuwen van J. en een brief
ondertekend door de Luitenant Colonel Tjallingii Pz. jaar 1816 (4)
Leeuwen van J.---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde
eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien in Vriesland zoals
blijkt uit de verklaringen (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van
Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver
man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van
Gaasterland en mede Capitein is geweest van s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de vijftiende en zestiende eeuw enz.
en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren van Wisch van Tietema huisvrouw
van Galema Otte (Ige zoon) die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan
Hettema behoorde verder genoemd en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,
Solckema en Aijtes enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp
Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543, verder worden
genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit
document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. ,
Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J. in een ander document komen voor: Albarda J.
Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans, zijn moeder is Gerbens Jantje samen met
de navolgende getuigen; Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier oud 80 jaren, Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus
oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward
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welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend
Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698 met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en de Overgrootvader
en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema
Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)
Leeuwen van J. in Gelderland 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)
Leeuwen van J. President van de Regtbank van eersten Aanleg te Arnhem, voor het Provinciaal Kerkbestuur, lid van het
Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen
en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde
plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Leeuwen van J. te Arnhem Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid
van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Leeuwen van Jacob Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Leeuwarden met vermelding van
kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Leeuwen van Jacob te Leeuwarden, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn
tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)
Leeuwen van Jacob (Commies Griffier) , Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn
functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling
der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Leeuwen van Jacob (Commies Griffier) Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met
zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Leeuwen van Jacob (Commies Griffier) te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het
District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1819 (4)
Leeuwen van Jacob (Commies Griffier) te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het
District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Leeuwen van Jacob (commies) wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 37 namen van het
personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen over het tweede kwartaal 1824 (5)
dossier (15) jaar 1824
Leeuwen van Jacob (Commis Griffier) , Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr.
Leeuwarden over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Leeuwen van Jacob (Griffier van Koophandel te Leeuwarden) Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der
Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Leeuwen van Jacob (Griffier van Koophandel) , Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met
zijn functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot
betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Leeuwen van Jacob (Griffier van Koophandel) Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het Gerechtshof te
Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Leeuwen van Jacob (Griffier) , Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden
over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Leeuwen van Jacob , hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Leeuwarden die op den 1e dag van het vierde
kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (3)
Leeuwen van Jacob , hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Leeuwarden die op den 1e dag van het vierde
kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (3)
Leeuwen van Jacob Commies Friffier te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in
het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1821 (3)
Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht
aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden 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)
Leeuwen van Jacob Commies Griffier, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van
Leeuwarden jaar 1818 (4)
Leeuwen van Jacob Commis Griffier, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het
arrondisement Leeuwarden van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen met vermelding van de bedragen, jaar
1817 (6)
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Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement Jaar 1821 (3)
Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke
Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van
Leeuwarden jaar 1818 (4)
Leeuwen van Jacob---- Heesen Philippus Josephus Directeur der Katoen Fabrijk te Leeuwarden hij ondertekend een brief
betreffende, dat hij benoemd is als Directie der Katoen Fabrijk van den Heer Bruinsma A. J. te Leeuwarden indertijd een contract
heeft afgesloten waarbij partijen zig hebben verbonden enz. verder een brief ondertekend door Leeuwen van Jacob Griffier van de
regtbank te Leeuwarden en ondertekend door Maheu Frans Joseph Directeur van den Arbeid van het Huis van reclusie en
tuchtiging alhier en Koumans Smeding Pieter enz. jaar 1839 (6)
Leeuwen van Jacob----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Leeuwarden met
zijn functie en kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)
Leeuwen van Jacob Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks om
te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Leeuwen van Jacob hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het
arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te
strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van
hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)
Leeuwen van Jacob hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad
Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van het Provinciale Geregtshof van
Friesland te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 2e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en
hoeveel Tractement, Jaar 1841 (5)
Leeuwen van Jacob hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement
Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814
(6)
Leeuwen van Jacob hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement
Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814
(6)
Leeuwen van Jacob staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die
Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en
vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Leeuwen van Jacob wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks
om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij
verdiende. Jaar 1822 (5)
Leeuwen van Jacob wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement
Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe
betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) dossier (18)
Leeuwen van Jacob wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement
Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe
betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) dossier (18)
Leeuwen van Jacob(Griffier) wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 37 namen van het
personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen over het tweede kwartaal 1824 (5)
dossier (15) jaar 1824
Leeuwen van Jacob, 288 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)
Leeuwen van Jacob, 695 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)
Leeuwen van Jacob, Griffier van Koophandel, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in
het arrondisement Leeuwarden van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen met vermelding van de bedragen, jaar
1817 (6)
Leeuwen van Jacob, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden, jaar 1818 (4)
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Leeuwen van Jacob, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier van Koophandel) en tractement
jaar 1823 (5)
Leeuwen van Jacob, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement 11-04-1823 (5)
Leeuwen van Jacob, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement 07-07-1823 (5)
Leeuwen van Jacob, 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 14-10-1823 (5)
Leeuwen van Jacobus * 01-10-1818 Amsterdam , Fuselier Alg. depot der landmagt no. 33, Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de
Krijgsraad tot vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur
oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)
Leeuwen van Jacobus 20 is zijn volgnummer en Poeldijk 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)
Leeuwen van Jan 241 is zijn volgnummer en Rijswijk 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)
Leeuwen van Jan, Flanqueur bij het 1e Bat. Inft. Landm. En zich te Leeuwarden ophoudend zonder paspoort en deze is
gearresteerd enz. aar 1814 (1)
Leeuwen van Johannes staa t vermeld in een staat vermeld in een ondertekende brief van de Commissaris generaal van Oorlog aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken die mededeeld dat hij buiten Europa en behorende tot de O. I. Troepen
op den 29 oktober 1815 tot en met 22e juni is overleden en in de Provincie vriesland is geboren met vermelding van
overlijdensdatum, geboorteplaats enz. jaar 1816 (2)
Leeuwen van Keimpe Eeuwes, 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)
Leeuwen van Maria Magdalena Désiré (Desire) weduwe van Beek van Joh’s R. met hare kleindochter Meulen van der Willy ,
komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Leeuwen van S. , Tweede Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de
Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen
overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Leeuwen van Simon 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)
Leeuwen van U. nr. 54 in wijk G. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst
van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Leeuwen van Uilke behorende tot de ligting van 1820 dat hij zig bij zijn Corps heeft vervoegd maar nog een schuld van enz. heeft
achtergelaten jaar 1825 (2)
Leeuwen van Uilke, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen info) van
de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz. jaar 1825 (4)
Leeuwen van Z. E. Deurwaarder Executant, 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)
Leeuwen van Z. E. Deurwaarder Executeur 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)
Leeuwen van Z. E.---- Steensma P. G---- Ontvanger die wierd gelast het onvermogen der Contribuatelen welke voor zijn ed. op de
staat der oninbare posten moesten gebragt werden enz. en dat de deurwaarder Leeuwen van Z. E. zijn declaratie wegens zijne
gedane werkzaamheden enz. dit document is ondertekend dor de controleur der belastingen te Gorredijk, Langezwaag en
Lippenhuizen de heer Steensma P. G. en de directeur der belastingen van Vriesland de heer Breugel van C. jaar 1815 (8)
Leeuwen van Z. E. van beroep Deurwaarder als onderwerp; zijn vijf verschillende declaratien over de maanden april, juli, augustus
en september die uitbetaald moeten worden enz. jaar 114 (1)
Leeuwen van Z.E. Deurwarader Executant te Leeuwarden met als onderwerp een geapprobeerde declaratie van Processen Verbaal
enz. jaar 1815 (2)
Leeuwen van Zweitze Eeuwes te Heerenveen, Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl.
365.= bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders der directe belastingen die in 1821 voor de provincie werkzaam geweest
zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)
Leeuwen, van Arij Johannes Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Gouda. Fuselier 15-4-1836 Overleden te
Weltevreden (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de landmagt in de
overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)
Leeuwenhoek Lambertus Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van de
Rekenkamer aan de Rentmeester te Liesveld der Domeinen Vonck E.. , jaar 1818 (3)
Leeuwenhoek Pieter Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van de
Rekenkamer aan de Rentmeester te Liesveld der Domeinen Vonck E.. , jaar 1818 (3)
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Leeuwensteen Jacob Natans---- Stokvis Joseph Levie zonder berep te Zutphen verzoekende kwijtschelding van de betaling eener
boete van f. 10.= betreffende niet op tijd aangeven van een nalatenschap van Leeuwensteen Jacob Natans ovberleden 25 april l.l.
enz. jaar 1840 (5)
Leeuwensteen Nathan Salomons, Onderwerp Nederlandsche Loterijen Handgeschreven brief met zijn Handtekening jaar 1819 (2)
Leeuwensteen Salomon Davids, 820 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)
Leeuwensteen Salomon Nathans, een bewijs van goed gedrag en een rekwest, jaar 1824 (3)
Leeuwenstein Abraham---- Benning T. D. hij beklaagd zig wegens de berekening van zijn aanslag der personele belastingen enz.
enz. terwijl eene Leeuwenstein Abraham enz. enz. een uizinge van Polack M. C. enz. jaar 1823 (1)
Leeuwenstein N. S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Leeuwenstein N. S. te Ee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Leeuwenstein Nathan S. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Leeuwenstein Nathan te Stiens hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Leeuwenstein Nathan, 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)
Leeuwenstein Salomon Natham wonende Zaailand Wijk E. no.243 te Leeuwarden ook een handgeschreven brief met zijn
handtekening onderwerp; personele belasting betreffende zijn buitenhuis genaamd Toutenburg te Rijperkerk No. 7 , , een lijst van
schatting van mobilair, met een berekening van de belasting en een Quitantie van reis en verblijfkosten van de behandelende
ambtenaar enz. enz.jaar 1841 een dossier (28)
Leeuwern van Jacob (Griffier van Koophandel) te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar
van het District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1819 (4)
Leeuwes Benne Hendriks 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)
Leeuwes Jantje ---- Willemsen P. W. inwoner van Franeker, mede op zijn inschrijving enz. verder verhuurd een Zathe en Lande
genaamd Klein Saxen Oord gelegen onder Arum thans bewoond door Dijkstra Sybren Klases en Leeuwes Jantje voor 7 jaren enz.
enz. jaar 1813 (2)
Leeuwes Leeuwe Minks 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)
Leeuwes Wilco, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden
van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid
bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer,
alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
Leeuwes Wilco, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden
van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid
bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer,
alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
Leeuwis Willem Hm te Putten 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)
Leeuwkema Gerlof Gerrit staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de
Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente
ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om
van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
Leeuwkema Gerlof Gerrit, geboren Franeker 1799 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden
en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook 8
kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd
zijn. Jaar 1824 (6)
Leeuwkerk Gerlof * 15-07-1799 Franeker, Hussaar in het Oost Indisch leger kavallerie Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de
Krijgsraad, uit Oost Indie teruggezonden met het Schip Generaal Chassee in 1837 enz., en vervallen van den Militaire stand en
eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier
(20)
Leeuwwarden, Kadaster: onderwerp een lijst van districten (Leeuwarden, Heeg, Nieuwland, Woudsend, Sneek, Wymbritseradeel
om te worden opgemeten enz. met een tabel hoeveel Bunders enz.jaar 1823 (5)
Leevat Roelof---- Buis Hermpje huisvrouw van Roelof Leevat geexamineerd te Zwolle 8 Juni 1820 en diploma behaald heeft te
Oosterzee een vroedkundige praktijk (Examengeld was in die tijd ca. 25 gulden). Jaar 1823 (1)
Leewin van Jacob, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Lefebre D. 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
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beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Holwerd Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Lefevre Jerome * 29-03-1802 Grimbergheim , Lansier; hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die
met briefjes van ontslag weggezonden zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd,
neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met
aanmerkingen en het regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)
Leffentstra Jacob Lefferts , 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)
Leffering Catharinus, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Leffering Marten, 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)
Leffering Marten, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(6)
Leffert….? staat op een lijst met de biedende lieden voor de levering van 300 lange witte broeken, 100 capotten, 350 linnen
fourage zakken en 350 paar wollen mans kousen met bedragen per stuk en totaal enz. jaar 1814 (2)
Lefferts Andries van beroep Smid te Langedijke 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)
Lefferts Bonia van Ouderberkoop wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente van Ooststellingwerf betreft de kosten
van bestuur 2e Kapittel en ontvangt fl. 5.- wegens Tractement als Dorpsregter enz. jaar 1817 (5)
Lefferts Fokke---- Jong de Jacob Fokkes * 1818 van beroep schippersknecht zoon van Lefferts Fokke en Schuurmans Ebeltje
Jacobs in zijn ontvangen Militie Certificaat staat zijn voornaam verkeerd vermeld als Jan dat misschien een schrijffout in het
Loting register zal zijn en de voornaam van de moeder is IJbeltje in plaats van Ebeltje enz. jaar 1841 (4)
Lefferts Fram 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)
Lefferts Pier Jacobs Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van de
Rekenkamer aan de Rentmeester van Friesland, Groningen en Drente der Domeinen Boelens van F. A. te Beetsterzwaag , jaar
1818 (3)
Lefferts Teunis, hij wordt voorgesteld en benoemd als Stafofficier bij het 6e Bat. Landstorm in de gemeente Augustinusga enz. in
het document wordt zijn rang genoemd en de plaats waar gelegerd enz. jaar 1814 (1)
Leffertsma Jacob Lefferts de erven, Hij wordt vermeld op een lijst van personen die meer dan 100 gulden over 1822 in de
gemeente Balk wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2
Leffinga K. G. 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)
Leffring A. P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel
over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Leffring Hendrik te Nieuweschans 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)
Leffrink H. P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel
over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Lege de L. schipper, verzoekt in een handgeschreven en door hem getekende brief om een vergunning voor een motorboot
genaamd “Nanny” om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen met een diepgang van Postadres Bodegraven
Prins Hendrikkade 100 Amsterdam enz. jaar 1918 (2)
Legeling Hendrik Jans staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Harlingen van welke de indiensttreding of
ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)
Legemeer Pieter, 70 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)
Legen Hessel 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)
Legen Hessel Wiebes, ---- Eidsma J. A. (Johannes Ageus) als benoemd President Burgemeester van de Stad Hindelopen en dat de
convocatie is gedaan op het stadhuis van de benoemde Vroedschappen de Heeren Husser Frederik Gerrold, Annes Doede, Sikkes
Hidde, Lutjens Marten, Douwes Reitje, Crins Jan Hendriks, Legen Hessel Wiebes, Jilderts Wijbren Jans, alle genoemden
ondertekenen dit stuk beghalve Douwes Reitje die thans te Amsterdam verblijfd en Willems J. (Jan) is tevens te Hindelopen als
Burgemeester geconstitueerd enz. jaar 1814 (2)
Legen Klaas Klazes en Thonissen Jan Feddes herbben voor de Lansmilitie getrokken de eesten n o. 176 en delaatste no. 134 en zij
zijn niet te vinden, maar zijn later na eenige dagen thuis gekomen van Buitenlands uit Engeland een bijgevoeged lijst van hen met
10 kolommen info. enz. jaar 1815 (2)
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Legen Klaas te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie op
hooger orde ontworrpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.
en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)
dossier (23)
Legger H. R. Kapitein is met zijn schip de Martha Catharina vanuit Groningen in Zoutkamp aangekomen en nu op 3 mei Zeilklaar
om te vertrekken naar Noorwegen staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort
schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Legnaux Emmanuёl A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une courtdélai,
des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de
la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré
renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires morts étant prisonniers de guerre à l’ étranger, don til peut quand
on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus
authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas,
aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;
A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels
van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres van de aanvragers? En aan de
heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de
dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn
op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten
die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie
in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn
van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen
enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)
Legrand Etien Alexandre staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de
administratie der verenigde regten te Leeuwarden in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren
zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)
Legros Pierre Francois, Soldaat hij is overleden in een Frans Hospitaal en bijgaande een Acte de Déces (overlijdensakte) jaar 1814
(2)
Leheune C. te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten
van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Gaasterland in de maand
Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz.
jaar 1840 (6)
Leheux C. te Lemmer als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenije Gaasterland ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Leheux C. te Lemmer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Swinderen van G. R. G. (Gerard Reinier
Gerlacius) Jhr. Grietman van Gaasterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Leheux H. Kastelein te Lemmer wegens logement en vertering der Veldwachter wordt vermeld op de Staat van Pretentien tot
betaling van welken uit het voordelig saldo en rekening van de begroting van 1814 van de gemeente Balk enz. jaar 1816 (4)
Leheux Kastelein te Lemmer verhuurde aan de Franse Militairen maar nog niet betaald is geworden enz. vermeld op een staat van
Pretentien tot betaling enz. hij heeft tegoed wegens geleverde diensten en Logies aan de Fransche Gendarmes, enz. jaar 1816 (6)
Lehman de Lehnsfeld G. te Westmaas, 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
Lehman de Lehnsfeld te Westmaas, 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
Lehmann J. H. J. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde aan de 2e Klasse voor de 183e en 184e
Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)
Lei van der G. J. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Lei van der T. J. de jonge wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten
van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting
op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Lei Frederik Martens Moddergat Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 357, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Lei Jan Johannes te Oostdongeradeel 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten &
extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Lei Marten Frederiks Moddergat Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 350, Krantenartikelen betreffende de
Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Lei v.d. Anne T. te Boornzwaag 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)

6383

74
23-04-1814

6424

584
02-12-1817

6840

36-A
blz. 32
22-04-1824

9725

Deel I
Blz. 66
00-00-1874
729/5, 290
Bladz. 13-v
17-07-1839
1066
02-09-1814

8199
6631

6658

575 blz. 4
25-11-1816

6658

575 blz. 4
25-11-1816

8280

517-11, 41
19-05-1840

9181

1645
03-09-1915
990/3
26-09-1839
575 blz. 6
25-11-1816

8211
6658
8280

517-11, 47
19-05-1840

9187

890
04-07-1918
890
04-07-1918

9187
6830

18-A blz. 14
21-01-1824

6017

757
14-12-1816
74
16-02-1816
178
13-03-1820
23-03-1866
Map 1

6404
6056
3598
8372
6843

5995

651/11
00-00-1841
30-C
gehuwden D.
21-05-1824
37
14-01-1815

Lei v.d. Anne 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)
Lei v.d. Harmen 41 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Artillerie No. 4 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Lei v.d. Hessel R. 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)
Lei v.d. Jacob, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1874 (2)
Lei v.d. Lieuwe L. te Oostermeer wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz.
jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Lei van de Berent Hidmans geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren
en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over
Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt
vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs
wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en
dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15
oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz. ook een aantal verklaringen Jaar
1814 (9) dossier (20)
Lei van der Gjalt 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)
Lei van der Lieuwe 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)
Lei van der O. B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel
over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Lei van der Pieter, 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)
Lei van der Rienk Broers Arbeider te Kollum komt voor op een documet van Declaratoiren van onvermogen voorkomende op het
memoriaal 18 enz. jaar 1839 (2)
Lei van der Roel 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)
Lei van der S. P?. te IJlst 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)
Lei van der Swopkjen, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Lei van der Tjitze gehuwd met Krekt Trijntje, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Leiber Zacharias de weduwe te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de
namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een
kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Leicharing ….? ‘s Lands Opzichter te Stavoren als onderwerp: De Slaperdijk tussen Coudum en het Workumer Nieuwland welke
aan de koppen van de sluisdeuren op de klippen van dezelve enz. enz. jaar 1816 (2)
Leicher ….? Majoor is benoemd tot lid van de Militieraad over het 1e District enz. jaar 1816 (1)
Leicher Jacobus hij is wegens overlijden te Bolsward, in het grootboek ingeschreven van Burgelijke Pensioenen van fl. enz. enz.
jaar 1820 (1)
Leichering Johannes Martinus,van beroep Logementhouder te Stavoren en Stoomboot Ondernemer tevens een Sleepdienst een
concessie voor eene stoombootdienst Stavoren, Workum naar Bolswar en Sneek ook een brief met zijn handtekening jaar 1866
(15)
Leicht Lodewijk geboren 25-01-1803 Leeuwarden, van beroep Schrijnwerker, 2 handgeschreven brieven met zijn handtekening
onderwerp; sollicitatiebrief om als commies geplaatst te worden jaar 1841 (6)
Leicht Johannes, 516 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)
Leiden, 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)
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Leidensdorf L. S. 34 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)
Leider Anthonij enz. en Haagsma ….? Advocaat te Sneek belast geweest met het protest tegen de verkoop van eenige goederen
van de gewezen ontvanger particulier Tibma (J.M.) instantie van eenen Leider Anthonij aangelagen enz. Jaar 1815 (2)
Leiffels Hend’k, 35 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende
bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz.
jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Leigenaar S. J. hij ondertekend een request aan zijn majesteit de koning betreffende ; Doopsgezinde Kerkraad van Baard
Onderwerp: een tractement voor een Doopsgezinde Leeraar temeer daar Blessum een uur van Baard is enz. enz. jaar 1821 (3)
Leij bij de Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Leij bij de Neeltje vrouw van Holthuis Bernard Jan , komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Leij bij de Neeltje vrouw van Holthuis Bernard Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
Leij bij de Siepke K. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den
Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag
dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)
Leij D.---- Kate ten Pieter President Burgemeester van IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de Nationale Militie dat Post Kerst Jans zoon van Post Jan Kerstes van beroep Schipper en Zijtske IJedes onslag wil verzoeken en
zijn enige broeder Post IJdede Jans en als bijlagen ook een verklaring wegens de ongelukkige gesteldheid van zijn eigen broeder
die zeer gebrekkig van zicht is ondertekend door Jonkman Simon Johannes , Westra Pieter Pieters, Stellingwerf S. B. en Leij D. als
getuigen enz. jaar 1817 (5)
Leij Jan Meiders (Meinderts) * Hardegarijp 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)
Leij Jan Meindert 114 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van
den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon
Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Leij Jan Meindert 161 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7
kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie no. 1 en 4 en van de Luitenant
Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen
welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)
Leij Jan Meindert staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817
een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)
Leij Jan Meinderts 114 Tietjerk 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)
Leij v. d. Luurtske Hendriks, 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)
Leij v. d. Luurtske Hendriks, 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)
Leij v.d Aaltrje Hendriks, 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)
Leij v.d. , 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)
Leij v.d. (de Heer) te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Leij v.d. ….? (Den Heer) te Ferwerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (8)
Leij v.d. A. F. te Boornzwaag is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
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Leij v.d. Aafke Luurske, 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)
487 blz. 17
Leij v.d. Albert Jans wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum
07-04-1814
over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en 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)
833-2
Leij v.d. D. te Deinum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli
24-08-1841
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Menaldu(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5)
madeel
Gehele provincie (122)
988-3, 25
Leij v.d. D. te Deinum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
Bladzijde 2
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
26-09-1839
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
615-2, 25,2
Leij v.d. D. te Deinum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger
19-06-1840
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)
113 + 120
Leij v.d. Dodele Jelles ---- staat vermeld als berger van de lading op een document ondertekend door de Burgemeester van de Stad
01-02-1822
Harlingen Harmens W. heeft aangebragt uit zee een vat Talk gemerkt N—S&C lett. B=K nr. 209 enz. afkomstig van het schip
gevoerd door Dik J. E. Schipper op de Vrouw Jantina op het Griend verongelukt op reis van Sint Petersburg naar Amsterdam jaar
1822 (5)
584
Leij v.d. Harm Luitjens 55 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
02-12-1817
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
526-1, 6
Leij v.d. J. R. te Vrouwen Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
22-05-1840
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
833-2
Leij v.d. J. R. te Vrouwenparochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand
24-08-1841
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Het Bildt
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
988-3, 23
Leij v.d. J. R. te Vrouwenparochie te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
Bladzijde 5
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
26-09-1839
andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
1198
Leij v.d. Klaas, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
05-08-1916
Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
526-1, 11
Leij v.d. R. J. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
22-05-1840
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)
833-2
Leij v.d. R. J. te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli
24-08-1841
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Ferwerde(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
radeel
Gehele provincie (122)
833-2
Leij v.d. R. te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli
24-08-1841
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Ferwerde(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
radeel
Gehele provincie (122)
615-2, 6-3 19- Leij v.d. S. R. te Vrouwen Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
06-1840
Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)
20 nr. 256
Leij v.d. Sijtze Aukes plaatsvervanger van Hoekstra Rinze Wiemers staat vermeld op een lijst van personen welke tot de
29-03-1814
completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag,
jaar 1814 (4)
775 en 776
Leij van der , Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Sneek jaar 1816 (5)
27-12-1816
859-1+8
Leij van der Anne Jans staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
10-10-1815
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor de 3 Compagnien No. 4-5 en 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2 geformeerd in de
Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15)
140
Leij van der Anne Jans te Sexbierum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
06-07-1814
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
42
Leij van der Anne, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
07-01-1915
gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)
262 lijst 1
Leij van der Ate Annes hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek
08-04-1814
ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor
ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5)
1061
Leij van der de weduwe van, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor
07-09-1814
leverantie/diensten ten laste van de Gemeente Almenum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814
(7) dossier (13)
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Leij van der F. te Gorredijk, 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)
Leij van der G. te Wijmbritseradeel 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 Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 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)
Leij van der Harm Lutjens 421 is zijn volgnummer en Dragten 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)
Leij van der J. R. te Sint Anna Parochie uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij
Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Leij van der J. R. te Vrouwenparochie, 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)
Leij van der J. te Vrouwen Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T.
A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar
1841 (6)
Leij van der Jan A. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Leij van der Jan Annes---- Leistra Lijsbeth Johannes weduwe Leij van der Jan Annes Gruttesche te Hijum, een handgeschreven
brief met haar handtekening onderwerp ; dat zij van Mulden Pieter Baukes Korenmolenaar te Hijum heeft gehuurd de molen enz.
jaar 1824 (2)
Leij van der Jan Jans---- Jong de R. T. Schout van Vrouwen Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland heb
ik Informatie samen met mijnen Secretaris Andringa van A. L. gevolge van uw aanschrijving wegens het vervoeren van arbeider
en vrouw van eene Tijssen Rienk wonende onder Hallum naar Barttelehiem ten dat het betwiste geval zich niet zodanig hebben
toegedragen enz. dat men ten aanzien van de ongelukkig ziek geworden arbeider en vrouw geheel anders had behoren te
behamdelen enz. en deze zorg had Rienks Rienk Tijssen ondertekend als Rijnts R. T. als een meer vermogend mensch ook moeten
bezielen enz. aanwezig een document Leij van der Jan Jans van beroep Chirurgijn woonachtig op de Leije onder den Dorpe
Finkum oud 38 jaar verklaarde onder eede dienstbaar geweest te zijn op de plaats van Tijssen Rienk en ondertekend deze
verklaring, ook een ondertekende verklaring van Hoekstra Tiete Jochums van beroep meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 38
jaar, ook een verklaring van Eeltjes Jacob van beroep Arbeider bij de Meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 44 jaar en een
verklaring van Kas Hendrik Johannes van beroep Schipper oud 34 jaar verder een verklaring van Lautenbach Beerent Cornelis
oud 20 jaren van beroep Schipper , een andere verklaring van Pijtters Jetske gehuwd met Tiete Jochums Hoekstra oud 36 jaar , en
van Gerrijts Sijtske huisvrouw van Loon van Jacob Eeltjes van beroep arbeiders aldaar en de Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes
wordt genoemd en ondertekend ook een verklaring jaar 1814 (19)
Leij van der Jan Jans, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum
en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat
betaald moet worden, Jaar 1814 (5)
Leij van der Jan Jans, 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)
Leij van der Jan Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 1-7 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel
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 (11) dossier (17)
Leij van der Jan staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe
Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat
wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)
Leij van der Jan, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen de
nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas
over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4)
Leij van der Joh.s R. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als
van Meel in de Branderijen van Vrouwenparochie enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)
Leij van der Joh.s R. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als
van Meel in de Branderijen van Vrouwenparochie enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)
Leij van der Johannes J. de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de
belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn)
enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Leij van der Johannes Jeneverbrander te Vrouwenparochie een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring
wegens het aanwezig hebben van een partij stookgraan jaar 1824 (2)
Leij van der Klaas Lieuwes 141 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage
Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het
Bat. 1e Artill. Nat. Militie no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar
1841 (5)

6418

6252

248-A
10e blz.
Nom. Staat
02-06-1817
1186-6
29-11-1814

3701

1-C
blz. 3
01-03-1839

3701

23-C
nrs. 1-8
09-02-1839
23-C
nrs. 1 - 7
04-02-1837
A-10, 1
blz. 3
reg. 9168
22-02-1873
A-10, 2
blz. 3
reg. 9170
15-03-1873
A-9
blz. 3
24-03-1868

3700
3622

3622

3622

3622

A-6
blz. 2
12-01-1858

8285

615-2, 10
19-06-1840

9182

24
06-01-1916
922-1+6
09-12-1815

6402
6401

859-1+9
10-10-1815

6385

142
06-07-1814
377/28, 11
19-04-1841

8359

6646

918
28-11-1815

6255

254-8
10-03-1815

6255

254-7
10-03-1815

9126

735
17-04-1879
1909-6
31-12-1918

9187

Leij van der Klaas Lieuwes te Oudega 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)
Leij van der Monte M. , 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)
Leij van der Murk Jans te Leeuwarderadeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van
17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier
(8)
Leij van der Murk Jans, 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)
Leij van der Murk Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 1-7 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel
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 (11) dossier (17)
Leij van der Nieske Lubbes de weduwe Vries de S. J. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars
of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Leij van der Nieske Lubbes de weduwe Vries de S. J. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Leij van der Nieske Lubbes de weduwe Vries de S. J. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Leij van der Nieske Lubbes vrouw van Vries de S. I. , 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)
Leij van der P. S. te Langweer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Doniawerstal in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (6)
Leij van der Pieter, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (3)
Leij van der Rienk Jans staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN,
PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij
de Rustende Schutterij ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke Compagnie enz. jaar 1815 (2) Document (13)
Leij van der Rienk Jans staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Staf Officieren voor de het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (2) Dossier
(15)
Leij van der Rienk Jans te Ferwerd hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Leij van der Rienk Jans wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte sum van f. 200.= aan Grondlasten
betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van
het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Leij van der Rindert Geerts---- Boer Michiel Egberts van beroep Huisman te Smallinger Opeinde het betreft een antwoord aan de
Gouverneur van de gecommitteerden van het Vallaat in de Rottevalle opzijn ingediende Request dat hij is aangeslagen voor 3
Campen land gelegen bij het Vallaat van Rottevalle zij (= Boer de B. R., Bakker J. H., Veen v.d. W. W.) ondertekenen dit
document, verder aanwezig een verklaring bij de Notaris Wilhelmij Gerrit te Bergum afgelegd door Meer van der Minne Teekes
oud 60 jaren en Arbeider, Gorter Rommert Aukes (hij ondertekend ook) oud 60 jaren en van beroep Meester Gortmaker, Sijtsma
Gauke Jans (ondertekend als Sietzema G. IJ) oud 53 jaren van beroep Huisman, Leij van der Rindert Geerts (hij ondertekend ook)
oud 50 jaren van beroep Huisman,Veenstra Klaas Brandjes (hij ondertekend ook) oud 46 jaar van beroep Castelijn en Henstra
Johannes Heinses oud 44 jaar van beroep Arbeider welke eenstemmig verklaarden waar te zijn dat hun zeer bekend is de drie
Campen enz. zij ondertekenen alle dit document verder wordt genoemd Linden van ….? te Beetsterzwaag, Geukes Jan als
landeigenaar verder ondertekend de Castelijn Wadmans Jan en Westra Cornelis vanb beroep Commies wonende te Bergum ook dit
document enz. jaar 1815 (12)
Leij van der S. geleverde Boeken aan de sacholen in 1811, en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat
van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane
Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)
Leij van der S. geleverde Schoolbehoeften in 1811, en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van
Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien
enz. jaar 1815 (11) (dossier15)
Leij van der S. R. te Sneek Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere Burgerscholen in Friesland
met enige wijzigingen jaar 1879 (4)
Leij van der secretaris van de kamer, ---een briefje met zijn handtekening, jaar 1918 1)
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Leij van der T. S. 1e Luitenant staat vemeld in een document Rustende Schutterij hij wordt voorgedragen als Kapitein enz. jaar
1840 (4)
Leij van der T. S. te Langweer staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer
J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841
(6)
Leij van der T. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in
de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Leij van der Tacke 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. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Leij van der te Ferwerd 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)
Leij van der te Vrouwenparochie staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V.
V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending
van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni enz. jaar 1841 (6)
Leij van der Thomas geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en
belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over
Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt
vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs
wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en
dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15
oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz. ook een aantal verklaringen Jaar
1814 (9) dossier (20)
Leij van der Tiete ---- Helsdingen van J. A. B. en Leij van der Tiete wel ter kohiere en eigenaar bekend doch buiten Oudeschoot
wonende enz. enz. den daar Oosterhof Folkert F. en deze aan de deurwaarder verklaart eigenaar te zijn van het huis en land enz.
jaar 1822 (1)
Leij van der Tjalling Siebrandus wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur van Doniawerstal in een document genaamd ter
voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Zeven Grietenijen & de
Stad Sloten Contributie/Zeedijken bestaat uit enz. ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz. jaar 1841 (12)
Leij van der Trijntje Lubbes vrouw van Hazenberg P. W. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 3 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van
Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Leij van der W. Onderwerp een brief met request over zijn beroep als leeraar der Hervormden bij het Provinciale Kerkbestuur
enz. enz. jaar 1820 (1)
Leij van der Waling Freerks---- Damstra Pieter Wijbrens , Leij van der Waling Freerks en Joha Pieter Aukes wonende te Reitsum
Handgeschreven Request met hunne handtekening geven zeer eerbiedig te kennen dat ingevolge Dispotitie van de Heer Prefect
van Friesland d.d. 10-01-1813 enz. de dorpsvaart van Reitzum geslat enz. maar dat zij de kosten onbillijk hoog zijn en zij zig wel
kunnen verenigen met de kosten die reeds van oudsher in gebruik zijn enz. jaar 1814 (4)
Leij van der Wiebrandus Tjeerd Secretaris der Stad IJlst staat op een document (met zijn handtekening) 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)
Leij van der Wijbrandus Tjeerd voormalig Secretaris der Stad IJlst er wordt verzocht hem weer provisionel als Secretaris toe te
voegen enz. jaar 1814 (1)
Leij van T. W. geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en
belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over
Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt
vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs
wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en
dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15
oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz. ook een aantal verklaringen Jaar
1814 (9) dossier (20)
Leij Zwart v.d. Jelte, 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)
Leijckering Johannes, 765 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)
Leijdel ….?---- Sluis van der en de weduwe Leijdel ….? zij ontvangen de gelden voor Druklonen en Schrijfbehoeften enz. jaar
1813 (6)
Leijden van Westbarendrecht van F. wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij als Gecommitteerde nauwkeurig onderzoek naar de staat van de Armen binnen dit
rijk enz. jaar 1816 (3)
Leije Oude, de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij Bildt
Het ,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)
Leije van der ….? te Middelburg Oud Ouderling Classis van Middelburg wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z.
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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)
Leije van der ….? te Middelburg Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Ouderling wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Leijen Adam Sijtses 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)
Leijen van A. S. te Beets wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Leijen van Adam Sijtzes 6 is zijn volgnummer en Boomberg (fr) 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)
Leijen van J. J. 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)
Leijenaar B. J. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Leijenaar Hendrik, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Leijenaar Hermanus, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Leijenaar Jan IJekes van Workum. Onderwerp een request van hem met o.a. dat hij tot den dienst der Landmilitie is opgeroepen
houdende verzoek daarvan te worden vrijgesteld enz. getekend door de leden van de Militaire Raad in Vriesland; Guerin W.
Luitenant Colonel en Tour Du M. C. W. jaar 1814 (1)
Leijenaar Jan, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1874 (2)
Leijenaar Jan, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1874 (2)
Leijenaar Jan, ? , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij,
met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)
Leijenaar Jan, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

Leijenaar Jan, Noorwegen, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Leijenaar M. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele
Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat
geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
374
Leijenaar Ruurd, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
04-04-1918
van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)
788
Leijenaar S. een handgeschreven brief met de handtekening van hem hij verzoekt een uitweg te maken op zijn in eigendom
12-06-1918
hebbende perceel kadastraal bekend te Wirdum , enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en
de bouwvoorwaarden jaar 1918 (10)
129
Leijenaar S. te Wijtgaard handelaar in Veevoeder., een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt om een gedeelte van
20-01-1920
de Rijsweg te kopen of in erfpacht te mogen ontvangen voor plaatsing van een wagen, kadastraal bekend onder enz. enz. met een
tekening (Blauwdruk) van de situatie jaar, met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (7)
557
Leijenaar Schelte, komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
03-05-1917
Friesland, de maand April met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
526-1, 13
Leijenaar Wopke te Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
22-05-1840
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
320-7
Leijenga R. F. wordt vermeld in een document; Staat van de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der gevangenen in het
02-04-1841
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)
28
Leijering Frederik een mededeling van de Commanderende Officier van het depot 3e Bataillon Infanterie te Kampen dat
26-11-1814
eerstgenoemde daar is aangekomen en dat vertrokken is Oebeles Wiebe enz. jaar 1814 (1)
840
20- Leijerink Frederik---- Robert J. B. Majoor Commanderende het depot van het bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 ondertekend
10-1815
een brief aan de Gouverneur van de Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld doodsextract van de Fuselier Leijerink
Frederik enz. jaar 1815 (1)
Deel I
Leijernaar Jan , 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Blz. 73
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
00-00-1875
kolommen info. jaar 1875 (2)
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Leijker Klaas Robijns, Milicien van de Ligting van de 15e afd. Nat. Inf. een Attest met o.a. dat hij geboren is te Harlingen oud 20
jaar zoon van Robijn en Prutmans Klaarke enz. jaar 1825 (2)
Leijsma Jan---- Postma Jan Oebles behorende tot de lichting 1821 van Tietjerksteradeel getrokken hebben no. 45 enz. i.p.v.
desselfs gedeserteerde plaatsvervanger Terpstra Meijer Sybes bij de 8e afd. inf. ingedeeld geweest heeft een nieuwe plaatsvanger
en wel Leijsma Jan en deze wordt gelast naar Groningen te vertrekken enz. jaar 1825 (3)
Leijsma Jan---- Postma Jan Oebles behorende tot de lichting 1821 van Tietjerksteradeel getrokken hebben no. 45 enz. i.p.v.
desselfs gedeserteerde plaatsvervanger Terpstra Meijer Sybes bij de 8e afd. inf. ingedeeld geweest heeft een nieuwe plaatsvanger
en wel Leijsma Jan en deze wordt gelast naar Groningen te vertrekken enz. jaar 1825 (3)
Leijstra Freerk T. Beurt en Veerdienst van Genum en Jislum 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 1818 (8).
Leijstra H. T. 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)
Leijstra Hein J. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe
Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat
wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)
Leijstra Jan F. Beurt en Veerdienst van Genum en Jislum 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 1855 (8).
Leijstra Jelle Pieters 95 Almenum 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)
Leijstra Jelte Hanzes 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)
Leijstra K. F. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe
Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat
wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)
Leijstra Klaas Henzes 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)
Leijstra Minke H. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den
Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag
dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)
Leijstra Pieter Klazes te Leeuwarderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur
enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Leijstra W. T. te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Leijstra W. te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A.
M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Leijstra Willem Johannes 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)
Leiker Freerk, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Leiker Jan van beroep Boekdrukkersknecht . Onderwerp: dat hij in armoedige omstandigheden leeft en van onbesproken gedrag
is en enz. enz.. verzoekt om onderstand enz. jaar 1823 (1)
Leiker Jan hij schrijft en haaft getekend een brief aan de Koning dat hij een gering persoon is en altijd naar zijn geweten heeft
gehandeld en veel heeft geleden in de voorgaande tijden van de Patriotten en Franschen enz. hij nu 61 jaar is en in armoede is
gekomen enz. jaar 1823 (1)
Leiker Johannes zoon van Leiker Jan en Beek Maria * 22-09-2794 te Dockum wordt vermeld op een document met 8 kolommen
info, een Nominatieve Staat der van personen die opgezonden moeten worden naar de Maatschappij van Weldadigheid enz. jaar
1837 (3)
Leiker Robijn benoemd tot Kolenmeter te Harlingen i.p.v. de overleden Jongsma G. S. jaar 1816 (2)
Leiker Robijn hij wordt in het byzonder aanbevolen voor de functie van Kolenmeter te Leewarden ook al omdat hij al van beroep
Kolenmeter is bij de convoyrn rn licentien te Harlingen jaar 1816 (1)
Leimkoek F. W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Leingwetz F. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Anna Parochie op een lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en
Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841 (4 )
Leininga Pybe 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,
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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)
Leiseboer Marten, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Leiseboer Wolter, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Leisenaar Johannes no. 1 * 28-04-1820 Groningen zoon van Leisenaar Magdalena en vader onbekend hij staat in een Nominative
Staat Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de Gouverneur der
Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen met volledig Signalement en vaart op het Fregat Bellona
enz. jaar 1840 (7) dossier (18)
Leisenaar Magdalena en zij staat als moeder vermeld in een Nominative Staat met 10 kolommen informatie zoals b.v. volledig
Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de Gouverneur der
Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen enz. jaar 1840 (7) dossier (18)
Leistra A. J. Jislum Schipper op de Massaal, jaar 1878
Leistra A. W. , hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als
Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en
Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813
incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant -Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)
Leistra Bieuwke, 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)
Leistra Douwe T. 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)
Leistra Douwe Tjeerds, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo
anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van
Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795
tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes
Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)
Leistra Douwe Tjeerds, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo
anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van
Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795
tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes
Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)
Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of
zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van
Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795
tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes
Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)
Leistra F. L. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de
Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op den
Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2
Leistra F. L., Onderwerp de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant van Smallingerland
langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van Martens Sytze enz. enz. en tot aan het weiland
van de weduwe Martens Pieter enz. enz. tot aan de Botmeer ten Oosten van de Weilanden van Lyclama a Nijeholt en ten
westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit document wordt getekend door
Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., Boer de T. J., ,
Asperen van G?, Sjollema Klaas P., Koldijk M. G., Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820 (3)
Leistra F. W., ---- Mebius Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van Reneman
L. CS ale ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren enz. enz. deze
handgeschreven brief is ondertekend door; Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F., Boersma G. O. , Leistra F.
W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W., Faminga D. F., Westra K. A., Rijpstra A. B., Husinga H.
J., Wouda T. P., Faber A. S. jaar 1822 (8)
Leistra H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Leistra Hein en Andringa P. H namens de Kerk en Armenvoogden van het Dorp Finkum schrijven een brief aan Zijne Majesteit als
volgt dat de gecombineerde Kerken Armenvoogdij reeds sedert ettelijk jaren bezwaard is enz. enz. en dat het men hun schulden
reeds zover is gekomen dat de schuldeisers hun geduld verliezen en met name de Timmerman Reitsma Jacob Iedes Stiens na
voorafgegaan regterlijk vonnis enz. enz. en zij verzoeken of zijne majesteit hen de helpende hand toe te reiken enz. tevens een
aanbevelingsbrief van de Grietman van Leeuwarderadeel Tour J. N. (Jacob Nanning) Baron du, ook toegevoegd de staat met
schulden van totaal fl. 6477.80 en buiten genoemde ook aan; Deinema Jacob Doekes te Hijum, Passamier Gellius Andreas.te
Vrouwenparochie, Dijkstra Waling Keimpes te Vrouwenparochie, Twijnstra Jan Jacob te Finkum Boer de Pieter Jans te Finkum,
Twijnstra Jacob, Twijnstra Jacob , Geerlings Geert 1822 (14)
Leistra Hein Johannes, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt
vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814 (2)
(gehele dossier 8 )
Leistra Hein Johannes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe
Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het
bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)
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Leistra Hein---- Reitsma Jacob Tedes Timmerman te Stiens , De Kerk en Armen voogden van Finkum Leistra Hein en Andringa
Pyter H. schrijven een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat zij geldnodig hebben omdat de eerdere genoemde Timmerman al
via de regter beslag heeft laten leggen op de goederen van de Kerk enz. jaar 1821 (1)
Leistra Hein----Porte M. J. (Meindert Jans) Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij Leeuwarderadeel in de
Dorpskerk te Finkum en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij advertentien in de Leeuwarder Courant
van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene Floreenplichtigen zonder onderscheid van godsdienst
enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk enz. er zijn benoemd
gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob Doekes en uit de hoofden
van de Huisgezinnen , Andringa Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was getekend door: Rijnks R. S.,
Hommema P. L. uit naam des Moeders, Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart J. P., Sevenster S. J., Twijnstra
J. J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D., Sytsema G., Cats J. Epz. P.p. de weduwe
Cats E. jaar 1822 (3)
Leistra J. T. te Opeinde wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om
vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Leistra Jelle naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Leistra Jelle naar Bordeaux en de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Leistra Jelle naar Bordeaux, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Leistra Jelle naar de Middelandsche Zee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Leistra Jelle naar de Middelandsche Zee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)
Leistra Jelle naar de Middelandsche Zee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)
Leistra Jelle naar de Middelandsche Zee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)
Leistra Jelle naar de Middelandsche Zee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)
Leistra Jelle naar de Middelandsche Zee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)
Leistra Jelle naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Leistra Jelle naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Leistra Jelle naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Leistra Jelle naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)
Leistra Jelle naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)
Leistra Jelle naar Engeland, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Leistra Jelle naar Hamburg, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Leistra Jelle naar Zweden, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Leistra Jelle, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Leistra Jelle, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
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Leistra Jelle, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Leistra Johannes T. 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)
Leistra Johannes Tjeerds te Smallinger Opeinde wordt vermeld op en document genaamd lijst van aangekochte Merrie Veulens
met de naam van de koper en verkoper ook de koopprijs enz. jaar 1840 (7)
Leistra Johannes Tjeerds, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo
anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van
Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795
tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes
Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)
Leistra Klaas Freerks, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt
vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814 (2)
(gehele dossier 8 )
Leistra Klaas Freerks, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum
en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat
betaald moet worden, Jaar 1814 (5)
Leistra Liebbe Tjeerds 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)
Leistra Lijsbeth Johannes weduwe Leij van der Jan Annes Gruttesche te Hijum, een handgeschreven brief met haar handtekening
onderwerp ; dat zij van Mulden Pieter Baukes Korenmolenaar te Hijum heeft gehuurd de molen enz. jaar 1824 (2)
Leistra Lijsbeth---- Mulder Pieter B. Kastelein te Leeuwarden eigenaar van de Pelmolen te Hijum en verhuurd aan Leistra Lijsbeth
weduwe van Jan A. van der Ley die meer gruttersche aldaar is dan molenaarsche enz, Onderwerp een request jaar 1824 (4)
Leistra Minke |Heins, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum
en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat
betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

Leistra Minke Heins, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt
vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814 (2)
(gehele dossier 8 )
526-1, 6
Leistra P. W. te Sint Jacobi Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
22-05-1840
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
575 blz. 5
Leistra Rienk staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over
25-11-1816
de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs
de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
575 blz. 5
Leistra Tjeerd staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over
25-11-1816
de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs
de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
988-3, 6
Leistra W. P. , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
Bladzijde 1
ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten
26-09-1839
ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
615-2, 6-1 19- Leistra W. T. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de
06-1840
Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)
685
Leistra Wietse Rienk hij krijgt een vergoeding van de staat voor hun schade geleden met de watersnoodramp in de nacht van 13
17-04-1916
op 14 januari 1916, Jaar 1916 (14)
420
Leistra Wietze Rienk. een handgeschreven brief met zijn handtekening betreffende de schade die hij heeft geleden van de
28-02-1916
overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 in Oldeboorn met een gespecificeerde omschrijving van de schade, tevens een
tekening (Blauwdruk) aanwezig jaar 1916 (5)
330-16
Leistra Wytze Reinderts met zijn signalement , Nachtwacht Haskerland, jaar 1915 (3)
17-02-1915
285/16
Leistra Wytze Rinderts Joure Nachtwacht met zijn signalement, jaar 1916
07-02-1916
2111
Leistra Wytze Rinderts Nachtwacht Veldwachter te Joure, jaar 1915 (2)
07-12-1915
1744
Leistra Wytze Rinderts Veldwachter te Joure, jaar 1916 (2)
16-12-1916
357
Leitsaure G. ---- Heep J. J. te Ternaard Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart
24-05-1819
van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar
Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam
en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan waarin genoemd
Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy
van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E. getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester
Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George
Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van
Durselen & Comp. , Suermond Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem,
Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn
huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van
Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de
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Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder
Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op
de Hoogstraat en Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige daarna een lijst met
de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. ,
Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de
afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk &
Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon,
Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding
H. L., Leitsaure G., Grissons J. S., jaar 1819 (21)
Leitstra W. J. de weduwe, 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)
Lekeu Pieter geb. 1802 Rotterdam, , Signalements staat der nalatige dienstplichtigen welke zullen moeten worden opgespoort , met
geboortedatum ,beroep en met ouders en waar ze zich in 1824 bevinden en aanmerkingen.enz. jaar 1824 (6)
Lekkum van Sjoerd, 953 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)
Lekkum van Sjoert Sakes 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)
Lel v. Nicolaas 63 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Lelia D. W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Lelia D. W. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Lelia D. W. te Ternaard 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)
Lelia Douwe Wijbes Dijkgecommitteerde wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan
U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur der Ternaarder ZeedijkPolder , jaar 1841 (6)
Lelia Landbouwer Douwe Wybes Landbouwer te Ternaard 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)
Lelia Reinder Wiebes, Landbouwer in de Gemeente Ferwerd, Hij schrijft en ondertekend een brief als volgt dat hij van de
Gemeente Ontvanger van Massum heeft ontvangen een kennisgeving wegens reparatie van de tekorten van Marssum is
aangeslagen en also ook van Ferwert en hij verzoekt het genoemde bedrag te Marssum te vernietigen enz. (aanwezig de officieele
Kenisgeving en een Waarschuwing) jaar 1815 (3)
Lelia Rend;t W. 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)
Lelia Rindert Wybes zijn requeste wegens dubbele belasting komt retoer; wel is waar dat hij in de gemeente Ferwert inwoond ,
hij in den herfst van 1814 een weduwe hebbende getrouwd welke ene zeer uitgestrekte Boerderij in de gemeente erwerd dreef en
aldaar bij haar is komen inwonen , latende dat van dat ogenblik af zijne niet mindere uitgestrekte Boerderij aan zijn voorzoon enz.
enz. enz. jaar 1815 (2)
Lelie R. W. 16 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)
Lelij Sybert * Noordschermer 23-05-1815, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte,
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen
welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Lelij van Oudewater van der J. ondertekend een brief als Secretaris van de Hoge Raad der Adel betreffende het ingediende request
van Hettema Montanus student in de Regten te Groningen en dat de familie steeds voor de Roomsch Catholijke Godsdienst is
geweest en ook aanwezig het door Hettema ondertekende request enz. jaar 1814 (3)
Lellan M. Kapitein met het schip de Ligonia voor Bremen staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en
Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke
schepen ze onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Lelobel 1e Luitenant bij de Kavallerie 2e regiment Karabiniers hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W.
Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet
1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni
1815 enz jaar 1815 (5)
Lels G. (Gerrit) en Rijs van H. J. beide borgen voor Smit Tjitte Wiebes,Hij is pachter van een perceel aan der Koudumer
Slaperdijk te Noordwolde gemeente Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen) met o.a. Omschrijving van het
gepachte met naam en groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg, rendement en een kolom met interessante
aanmerkingen jaar 1821 (3)
Lels G. (Gerrit)---- Keuchenius G (Gesuinus) Ontvanger der Belastingen te Koudum, de controleur der directe belastingen van het
district Hindelopen Jorissen Jacob heeft zig begeven naar Koudum om het ontvang over te dragen aan eerstgenoemde en heft zig
begeven heeft hij de heer Lels G. (Gerrit) Substituut Schout geïnviteerd hem bij deze overdragt te assisteren en hebben zij zig

begeven naar het huis van Jong de Bauke Tjeerds Herbergier in het Dorp Koudum alwaar aanwezig was de heer Reneman Fredrik
Zacharias welke met de provisionele waarneming van het ontvang is belast en alles wordt overgedragen aan Keuchenius G
(Gesuinus) enz. dit document is ondertekend door Lels G., Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Keuchenius G (Gesuinus) en
Jorissen Jacob jaar 1815 (6)
Lels G. (Gerrit)---- Keuchenius G (Gesuinus) Schout van de Gemeente Koudum verzoekt aan de Heeren Commissarissen Generaal
in het departement Vriesland om Wouters Eelke tijdens zijn afwezigheid zijn functie waar te laten nemen omdat de Heer Lels G.
(Gerrit enz. jaar 1814 (1)
Lels G. (Gerrit)---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Controleur der Belastingen schrijft in een docment door hem
ondertekend dat hij zig ten huize van Lels G. (Gerrit) (die mede ondertekend) begeven heeft Substituut Schout van Koudum en
hem verzogt mede te gaan naar het huis van de heer Keuchenius G (Gesuinus) Ontvanger der Belastingen ten einde deszelfs kas
op te nemen zoals lijsten met kohieren van de Grondbelasting, Personele en meubilair enz. enz. alwaar aanwezig was de heer
Tresling Teye en Bounach Johannes de eerste ontvanger en de tweede Deurwaarder enz. verder aanwezig een overzicht van de
controle. Enz. jaar 1814 (8)
Lels G. (Gerrit)Hij tekend mede als Gemeentebestuurslid het navolgend document: een lijst van 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)
Lels G. (Gerrit)ondertekend een document als lid van de Gemeenteraad van Koudum met als onderwerp; dat de Raad van de
Gemeente gedelibereerd hebbende op het voorstel door den Schout gedaan om van de Hervormde Gemeente van Koudum in
eigendom en onderhoud over te nemen het Schoolgebouw en de Woning des Schoolmeesters te Koudum enz. jaar 1815 (6)
Lels G. (Gerrit)----Quare Rein Jeremias er wordt verzocht hem derselve commissie te verlenen ten einde de nalatige in het betalen
der Belasting voor de geleverde Ruiters en Paarden door middel van executie enz. ondertekend door de Sub. Schout van Koudum
Lels G. (Gerrit)enz. jaar 1815 (2)
Lels G. (Gerrit)staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene
commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie
worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der
Gemeente enz. van Koudum jaar 1814 (17)
Lels G. (Gerrit)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)
Lels G. Subst. Schout van de Gemeente Koudum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij geen
missive heeft ontvangen en weet niet hoe hij met den zaak van de Predicant Adema T. te gedragen en mede overlegd een staat van
den kerk goederen enz. jaar 1815 (2)
Lels G. Subst. Schout van de Gemeente Koudum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het
onderhoud van een zekere Steenbergen Jan Willems en vrouw maar dat het verjaard is enz. jaar 1815 (2)
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Lels Gerrit---- Keuchenius G (Gesuinus) Schout van Koudum schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal
van Vriesland en draagt tot Supstituut Schout voor de Heer Lels Gerrit wonende te Koudum en gezien 1 der leden van de Raad
altijd ziek en bedlegerig is wordt voorgedragen Wouters Eelke enz. jaar 1814 (1)

6843

30-C
gehuwden D.
21-05-1824

8211

988-3, 17
Bladzijde 1
26-09-1839

6258

627-5
21-06-1815

6254

140-A blz.30
17-01-1815

6254

140- B/12
17-01-1815

6036

479
07-07-1818
479
07-07-1818
30-C
23-09-1824

Lels Iede, 970 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)
Lels M. te Koudum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Lels Murk 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)
Lely Joh’s de erven ---- Sjoukes Gerben heeft in Huur 4 pondematen op Huizumer Nieuwland bij Boxumerdam en nog een ½
pondemaat tegen eeuwige rente aan de erven van Lely Joh’s enz. enz., enz. en wordt vermeld in de Grote Grondpachten die
weer staan op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden zodanig als dezelve zedert den 31
Maart 1580 tot den laatsten December 1809 op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd
geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht) en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene
Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (5) dossier (60)
Lely Joh’s de erven hij huurde tot 1801 diverse pondematen bouwland enz. enz. enz Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te
Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz. jaar 1815
(3) dossier (34)
Lely van der Arir---- Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van de
Rekenkamer aan de Rentmeester van het Westland Trappen van der J. D. N. der Domeinen te Hondsholredijk, jaar 1818 (3)
Lely van der Dirk---- Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van de
Rekenkamer aan de Rentmeester van het Westland Trappen van der J. D. N. der Domeinen te Hondsholredijk, jaar 1818 (3)
Lem Franciscus Xaverius geb. 20-06-1805 Brugge, 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)
Lem J. te Bovencarspel 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)
Lem J. te Hoogkarspel Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
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Lem J. te Hoogkarspel Predikant Classis van Hoorn wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de
zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van
dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Lem J. te Hoogkarspel, 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)
Lem M. te Bovenkarspel, 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)
Lemair Pieter Johannis 295 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)
Lemaire L. F. Hij staat in een document met een staat aanwijzende het bedrag der kwitantien van door de ontvanger genoten
beloning voor de perceptie van het Veefonds over 1844 enz. enz. jaar 1841 ( 2)
Leman Linse Everts plaatsvervanger van Jongsma Joon Wijmer 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)
Leman Philippus te Heerenveen zijn Request waarin verzocht betaling wegens geleverde Turf jaar 1817 (2)
Leman Simon Everts staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het
Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)
Leman W. H. te Tzum 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)
Leman W. H. te Tzum 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)
Lemans C. A. te Baartwijk 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)
Lemborgh Johannes H. ---- Sjollema Klaas Piers Scheepstimmerman te Grouw hij verzoekt te mogen verloten een kofschip enz.
en Lemborgh Johannes H. te Groningen hij verzoekt te mogen verloten 2 kofschepen jaar 1823 (2)
Lemel van Jan staat vermeld in een door de Burgemeester van Meppel ondertekende brief van de aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verzoekt om aan hem te zenden de certificaten van vrijstelling van
voornoemde enz. jaar 1816 (1)
Lemes Dirk Roelofs * 25-04-1819 Wildervank zoon van Lemes Roelf en Arends Gepke in een Nominative Staat met 10
kolommen informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de
Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen enz.
jaar 1840 (7) dossier (18)
Lemes Roelf en Arends Gepke staan vermeld als ouders in een Nominative Staat met 10 kolommen informatie zoals b.v. volledig
Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de Gouverneur der
Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen enz. jaar 1840 (7) dossier (18)
Lemke C. hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant
van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij
rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons
vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar 1815 (4)
Lemke Cornelis---- Wigman Thomas J.z. te Leeuwarden en Lemke Cornelis te Franeker staan vermeld in een door de
Commissaris Generaal van Oorlog ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat zij als Gewezen Jagesr bij de Vrijwillige Jagers Compagnies verzoekende om als de eerstgenoemde bij de Nationale
Militie te worden geplaatst de 2 requesten door beide ondertekend is ook aanwezig en mede ondertekend door de Solliciteur
Meinsma A. enz. en de solliciteur Spoelstra B. jaar 1815 (6)
Lemke Dorothea Ernestina weduwe van Douwes Jan te Harlingen zij ontvangt nu een pensioen ingaande 1 oktober 1820 ten
bedrage van enz. enz. jaar 1821 (1)
Lemke Dorothea Ernestina, weduwe Jan D. Zeilmaker te Harlingen, zij is 5-11-1751 aangesteld als Linnenbewaarster van het
Groote Staten Buitenjagt en deze functie tot 21-08-1795 heeft waargenomen en na 01-08-1796 geen verdere tractement is
uitbetaald enz. enz. en zij thans 58 jaar is en enz. enz. enz. tevens de toewijzing van een pensioen ter hoogte van het jaar 1795 enz.
jaar 1820 (4)
Lemke Dorothea Ernestina, weduwe Jan Zeilmaker te Harlingen, zij is 5-11-1751 aangesteld als Linnenbewaarster van het Groote
Staten Buitenjagt en deze functie tot 21-08-1795 heeft waargenomen en na 01-08-1796 geen verdere tractement is uitbetaald enz.
enz. en zij thans 58 jaar is en enz. enz. enz. tevens de toewijzing van een pensioen ter hoogte van het jaar 1795 enz. jaar 1820 (4)
Lemke G. , Onderwerp een Ordonnantie van fl. enz. jaar 1821 (1)
Lemke G. , onderwerp: een betaalde ordonnantie met 5 kolommen enz. jaar 1820 (1)
Lemke G. , hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. met
het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1818 (2)
Lemke G. , hij wordt vermeld op een document en wel: Nota der aan het Minesterie van Justitie verschuldigde Zegel en Leges
Gelden van de hier na genoemde Ordonnantien. Jaar 1821 (2)
Lemke G. , Onderwerp; een kwitantie en een mandaat van fl. enz jaar 1819 (2)
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Lemke G. Commies bij de Finantien----Bergsma E. H., en Sminia van H. dit document is een Declaratie van beide genoemde in
de functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen e.a.van geemployeerden aan het
bureau enz. jaar 1814 (3)
Lemke G. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen
welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de
aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Lemke G. hij staat op een Document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van Vriesland
hiernevens toe te zenden de Ordonnantiën hieronder vermeld met het verzoek dezelve aan belanghebbenden te doen toekomen enz.
met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (2)
Lemke G. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere
Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1819 (2)
Lemke G. L. hij staat vermeld op een document genaamd De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere
Gouverneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie van wie leges moet worden afgehouden met
vermelding van de sommen en verschuldigde leges enz. Jaar 1819 (1)
Lemke G. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken en Waterstaat ten bedrage van
enz. een document met 5 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden jaar 1820 (2)
Lemke G. staat vermeld op een lijst van het Ministerie van Binnenlandsche zaken vermeld als Lijst der verschuldigde Leges op de
Betaalsrol met de bedragen zoals Sommen aan hun competerende volgens de betaalrol enz. jaar 1815 (2)
Lemke G. te Berlikum 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)
Lemke Georg, 233 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)
Lemke Georgius Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement. Jaar
1824 (2)
Lemke Georgius staat in een doument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en jaarweddes
enz. enz. jaar 1825 (4)
Lemke Georgius 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)
Lemke H. Gereformeerd Predikant van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Lemke H. H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Lemke H. H. D. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Lemke H. H. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Lemke H. H. 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)
Lemke Haas , Dragonder bij Id. Ligte Dragonders no. 5 , * 13-03-1813 Berlicum , 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)
Lemke Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. jaar 1820 (1)
Lemke K. K., Politiebeambte te Workum 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)
Lemke Marten arbeider te Midlum hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot het maken
van een dam aan de zuidzijde van de enz. tevens de verunning en de voorwaarden, jaar 1879 (7)
Lemke W. (Willem) ---- Schotanus a Heringa Lemke Hans Henricus oud 16 jaar zoon van Lemke W. (Willem) Predikant bij de
Hervormde gemeente te Warga enz. jaar 1840 (2)
Lemke W. (Willem) hij heeft zig kandidaat gesteld als Predikant aan de Gemeente van Lutkewoude en Kollumerzwaag en er
wordt aan de Gouverneur verzogt om hem te mogen beroepen enz. jaar 1823 (1)
Lemke W. (Willem), Predikant er wordt verzocht om hem te benoemen te Lutkewoude en Kollumerzwaag enz. jaar 1823 (1)
Lemke Willem hij is berepen als predkant te Augsbuur, Lutkewoude en Kollumerzwaag enz. jaar 1823 (1)
Lemkes Cornelis 412 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Lemkes H. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
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Lemkes Hendrik 278 is zijn volgnummer en Dordrecht zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met
11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de
Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Lemkes Johannes moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Longerhouw) voor het
tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz.
jaar 1815 (5)
Lemkes, een ordonnancie van betaling met 3 kolommen met bedragen enz. jaar 1820 (1)
Lemmenes Derk Willem, Korporaal Titulair regiment ligte dragonders no. 4 * 20-10-1813 Winterswijk, 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)
Lemmer ---- Overstroming, Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben gehad door de
onbegrijpelijke spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van de Lemmer heeft in verscheidene
streken zoals Spanga, , Scherpenzeel, Munnekeburen, Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, Delfstrahuizen,
Rohel, Schoteruiterdijken, Sint Johannesga, Rotsterhaule Gaast de, Rottum daar vluchten schier ondoenlijk was zijn menschen en
dieren een prooi der vloeden geworden verder een uitgebreide beschrijving enz. jaar 1825 (5)
Lemmer een aanplakbiljet formaat A-3 voor de aanbesteding van enige reparatieen aan de Statendijk den Havenwerken enz. jaar
1819 (3)
Lemmer aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Lemmer---- Algemene begroting van Staatsbehoeften voor den jare 1819 van het departement van den Waterstaat en Publieke
werken zeewerken, zeehavens en duinbeplanting (een opgave wat er gebeuren moet met de kosten) jaar 1819 (12)
Lemmer---- Droogleggen van enige meren en kanalisatie en andere werken in Friesland enz. en met een mooie plattegrond van de
waterwegen in Zuid West Friesland enz. (21)
Lemmer een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland en
Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (1)
Lemmer en Slijkenburg en Oude Schoterzijl Bestek en conditieen wegens het drie jarig onderhoud van de Statendijk aldaar jaar
1819 (7)
Lemmer---- Kratsch D. C. F. Officier van Justitie te Heerenveen, een beschrijving van de ramp van de 4e op de 5e februari dat bij
de Lemmer er gaten in de Zeedijk waren geslagen en dat het water met woede binnen kwam stromen en dat zijn huis zodanig
overstroomde enz. enz.ook dat vele mensen en er meer dan 2500 beesten zijn omgekomen enz. enz. jaar 1825 (4)
Lemmer Overstroming---- de ingezetenen van Nijemirdum betreft , de zee is daar op vrijdag de 4e j.l. middags te twee uren over
den dijk komen stromen enz. enz. en verscheidene inwoners de nacht op den zolders moesten doorbrengen en de zaterdag en
ondag verspreide het water meer binnenwaards enz. verder genoemd Oudemirdum, Rijs, Mirns en Bakhuizen, Lemmer, Oudega,
Nijega, IJpecolsga, Balk enz. jaar 1825 (3)
Lemmer---- Reglement en Tarief tevens aanleg plaatsen van de Veerschippers tusschen de stad Kampen en Lemmer enz. jaar
1845 (22)
Lemmer---- Waterschap Hommerts, een vergunning voor het uitvoeren van werken Rijksweg Drie Romers naar Lemmer (de
rijksweg van de Drie Romers naar Lemmer loopt over een lengte van ongeveer 6 ¾ k.m. en wel van Sneek tot de Jeltesloot) een
compleet dossier jaar 1815(ca. 100)
Lemmer, Bestek en conditieen wegens reparatieen aan de haven werken aldaar, jaar 1819 (7)
Lemmer, 19 personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel
eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824
Lemmer,--- Begroting van de kosten van onteigening enz. voor een gedeelte van de grote weg van Lemmer naar Sneek naar
Leeuwarden (naar de overijlselsche grenzen en de stad Sneek) , met vermelding van de namen van de eigenaars van de te
onteigende gronden en de vergoedingen, 9 Juni 1841 (6)
Lemmer, Marktprijzen in een dossier van Granen, Voeder, Levensmiddelen en andere voorwerpen ter markt verkocht van Balk,
Bolsward, Franeker, Gorredijk, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Lemmer en Sneek jaar 1840
Lemmer, Onderwerp: De verhoging van belasting op de sterke dranken er volgen 5 lijsten met verschillende opslagen en een
reglement voor Vleesch enz. jaar 1814 (13)
Lemmer----. Onderwerp: Overstroming Februari 1825 genoemd de plaatsen Lemmer, Kuinre jaar 1825 (7)
Lemmer----. Onderwerp: Overstroming Februari 1825 genoemd de plaatsen Lemmer, Kuinre jaar 1825 (7)
Lemmer: Overstroming, een brief van de assessor Poppes B. aan de Gouveneur dat de zeedijken op onderscheidene plaatsen zijn
overgelopen en doorbroken enz. jaar 1825 (5)
Lemmer; staten van de drie ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende
opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Lemmers Albert Antonie, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Lemmers Majoor Adjudant van den Generaal Panhuis is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij wordt vermeld
het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert
Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
LeMorna G. wegens leverantie van medicijnen onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende
schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1811 jaar 1814 (7) dossier (18)
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Lemsma Goise Eijse 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)
Lemsma Gosse Eise 526 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van
den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon
Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Lemsma Gosse Eisse 278 ijn 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)
Lemsma Gosse Eizes * Harlingen 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)
Lemster Groninger Veendammer Stoomboot Maatschappij met het Schip de Lemmer I, komt voor in een document
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e
januari 1878 met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden
aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)
Lemster Groninger Veendammer Stoomboot Maatschappij met het Schip de Lemmer II, komt voor in een document
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e
januari 1878 met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden
aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)
Lemster Groninger Veendammer Stoomboot Maatschappij met het Schip de Lemmer I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer
over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
Lemster Groninger Veendammer Stoombootrederij, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar
1873 (14)
Lemster Groninger Veendammer Stoombootrederij, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een 4
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar
1874 (13)
Lemster Stoomboot Rederij te Lemmer een Stoombootdienst van Lemmer naar Amsterdam, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water Afdeling Stoomboten met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (6)
Lemster-Groninger-Veendammer Stoombootreederij N.V. Visser Jan Siemens Lemmer en Koe de Hylke Lemmer Directeuren
van de schroefstoombootdienst van Groningen op Amsterdam via Sloten, Woudsend, IJlst, Sneek en de Lemmer en dat geen der
ondernemers Jaalsma ….? En Hoff van der ….? Aan hun verlichting voor ene borgtocht enz. jaar 1874 (15)
Lemsterland---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en
Aflezing in de kerken jaar 1841(1)
Lemsterland----- 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
Lemsterland------- Verslag van een rondreis van de Commissaris des Konings in Friesland door Friesland, de reis is aangevangen
op 4 Juni ophet Eiland Ameland, Wymbritseradeel, Lemsterland , Dantumadeel, Achtkarspelen en eindigde op 15 oktober. jaar
1879 (48)
Lemsterland, ------ 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)
Lemsterland, Verveening Provinciale bepalingen en Voorzorgen met 13 artikelen onder welke kracht enz. de verveeningen in de
gemeente Haskerland, Schoterland , Aengwirden, Opsterland, Smallingerland, Utingeradeel Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde, Gaasterland, Doniawerstal, Lemsterland en Weststellingerwerf jaar 1823 (13)
Lemsterland, Lijst met namen van 5 Landlieden in Follega en de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals hoeveel aangetast,
hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 enz. Jaar 1816 (6)
Lemstersluis----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk en Polder besturen en gemeentebesturen van Friesland met
de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917
Lemstra D. 25 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Lemstra Fokke te Echten 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)
Lemstra Hendrik 19 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a.
overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)
Lemstra J. & Blauw A. & beide te Kuinre een verleende vergunning (Wit) tot het Varen in Friesland met de “Pelikaan “ met het
reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1896 (1)
Lemstra J. S. Ondernemer Stoombootdienst, Stukken betreffende de stoombootdienst tusschen Lemmer en Bolsward , ook
aanwezig het reglement en de tarieflijst, jaar 1878 (27)
Lemstra J. S. te Lemmer hij is dan Beurtschipper op Rotterdam en Schiedam jaar 1847 (1)
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Lemstra J. S. te Lemmer met het Schip de Vier Gemeenten 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)
Lemstra J. S. te Lemmer met het Schip de Vier Gemeenten, komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle
stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878 met 13 kolommen
informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4)
dossier (22)
Lemstra J. S. te Lemmer met het Schip de Vier Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
Lemstra J. S. te Lemmer met het Schip de Vier Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887
Lemstra J. S. te Lemmer met het Schip de Vier Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883
Lemstra J. S. te Lemmer met het Schip de Vier Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
Lemstra J. S. te Lemmer met het Schip de Vier Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Lemstra J. S. te Lemmer met het Schip de Vier Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
Lemstra J. S. te Lemmer met het Schip de Vier Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889
Lemstra J. S. te Lemmer met het Schip de Vier Gemeenten, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar
1873 (14)
Lemstra J. S. te Lemmer met het Schip de Vier Gemeenten, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar
1874 (13)
Lemstra J. Zelles Beurtman Scheedam hij is is één van de 8 ondertekenaars van een brief liggende in het dossier van ----Wouda
Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de
Gietman en Assesoren van Lemsterland enz. inliggend een aantal brieven waaronder 2 maal een Certificaat dat hij als
beurtschipper voor ondergetekenden (27 handtekeningen) bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman in zijn vak
als eene welke op deze plaats vaart door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28)
Lemstra Jacon Sijbr. 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)
Lemstra Jan J. te Lemmer 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)
Lemstra Jantje gehuwd met Snijder Sjoerd, 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)
Lemstra Jeen & Blauw Abele te Kuinre, Abele zijn verzoek om gratie is afgewezen betreffende een veroordeling van fl. 50.=
wegens overtreding van het reglement van Politie op de waterstaatswerken enz. veroordeeld samen met Lemstra Jeen beide
Stoombootkapitein enz. enz. jaar 1896 (3) (dossier 9)
Lemstra Jeen en Blauw Aebele ondernemers van ene stoombootdienst beide te Lemmer wonende delen mee op een aanplakbiljet
dat zij met hun Stoomboot “De Pelikaan” een dienst zullen uitvoeren op diverse dagen van Kuinre naar naar Sneek en Zwolle
enz. jaar 1895 (4)
Lemstra Jeen Lemmer Schip de Pelikaan, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en
tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1895
Lemstra Jelke Sibbeles Lemmer Beurtschipper te Lemmer, betreft zijn verzoek de handhaving zijner regten als beurtschipper op
Rotterdam en Schiedam enz. jaar 1848 (4)
Lemstra Jochem Sibbeles Lemmer Schip de Vier Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Lemstra Jochem Sibbeles te Lemmer van beroep Kapitein, Stukken betrekkelijk het verzoek van voornoemde om concessie voor
eene stoombootdienst tusschen Lemmer-Joure, Lemmer-Balk en Lemmer Bolsward ook aanwezig de Tarief lijsten en de
reglementen jaar 1876 (44)
Lemstra Jochem te Lemmer, Beurt en Veerdienst van Balk naar Lemmer, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van
Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8).
Lemstra Jochem te Lemmer, Beurt en Veerdienst van Joure naar Lemmer, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van
Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).
Lemstra Jochem te Lemmer, Beurt en Veerdienst van Lemmer naar Joure en Balk, 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 1832 (8)
Lemstra Jochum Sibbeles Lemmer Schip de Vier Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887
Lemstra Johannes Sibbeles Lemmer Schip de Vier Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886
Lemstra Johannes Sibbeles Lemmer Schip de Vier Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888
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Lemstra P. J. te Lemmer uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Lemstra Pieter R. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Lemstra Pieter Ruurds, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te
Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen benodigde
kledingstukken, jaar 1816 (5)
Lemstra Reitze 29 jaar * Joure hij staat op een lijst tot benoeming ener Veldwachter in de Gemeente Tietjerksteradeel enz. enz.
jaar 1883 (3)
Lemstra S. J. te Lemmer is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Lemstra S. te Lemmer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt)
Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen
billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Lemstra S. te Lemmer, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van
Tietjerksteradeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Lemstra Sibbele Jelles ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij
Geoctroijeerd Veerschipper van de Lemmer op Sneek Wonende in de Lemmer dat hij geplaatst is onder de Landstorm maar dat
hij twee maal in de week enz. dus exerceren op Donderdag de Zaterdags enz. jaar 115 (1)
Lemstra Sible Jelles---- Andringa de Kempenaer A.A. Luitenant Collonel Commanderende het 8e Battaillon Landstorm arr. Sneek
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Lemstra Sibbele Jelles
betreffende zijn rekwest en dat het beroep van de Suppl. als Beurtschipper van de Lemmer op Sneek denzelve veroligt dagelijks
tusschen de Lemmer en Sneek te varen en alsoo gegronde reden oplevert om omtrent de absentie bij de exercitie te zijn enz. en dat
zijn compagnon Koe de Greelt van beurt mag houden zodat een der beiden aan boord kan blijven enz. jaar 1815 (3)
Lemstra T. L. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel
over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Lemstra Tjeerd Handgeschreven brief met handtekening van Tjeerd Lemstra, jaar 1840
Lemstra, Handgeschreven brief met handtekening van Tjeerd Lemstra, jaar 1840
Lende v.d. A. te Slijkenburg wordt vermeld op: Staat van de dubbelen der Consent billetten vanuit andere binnen deze gemeente
Weststellingerwerf ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841 als koper met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Lende van d. A. te Slijkenburg wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Lende van de Willem, 955 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)
Lende van der A. te Slijkenburg wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Lende van der Albert---- Doedel Geert Pieters van beroep Arbeider te Spanga als gedaagde een document Rolle Correctioneel
Inventaris van Stukken van proces verbaal van bekeuring verder genoemd Jongstra Frans Annes Procureur wonende te
Heerenveen en ten Huize van Lende van der Albert Ontvanger der Belastingen te Spanga heeft Drijfhout Uilke Jelles
Deurwaarder bij de Regtbank te Heerenveen (hij ondertekend dit stuk) een bevel gedaan in naam des Koninges enz. verder
genoemd de Deurwaarder der Directe belastingen Veen van der Jozef Alberts en Greveling Roelof Jans van beroep Politiebeambte
beide te Wolvega wonende beide ondertekenen dit stuk dit is een volledig dossier jaar 1840 (39)
Lende van der Roelof, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(6)
Lende van der Sjoerd Jan Rotterdam Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland (1)
Lendstra Hendrik overl. Bergen op Zoom staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a.
overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Gouverneur van de Provincie Overijssel aan de
Gouverneur van Vriesland met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Overijssel die het zij door
overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 3e Bataillon Nationale Militie
ontbreken enz. jaar 1841 (3)
Leners Egbertus---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu
woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni 1812 (
een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd aan het het
Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en Bonske te
Amsterdam groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening
der successie verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en

8257

69/20, 2
nummer 11
20-01-1840

6642

687
04-08-1815

6397

694
29-07-1815

6395

402
01-05-1815
240
13-04-1819

6045
6036
6037
8376
8257

479
07-07-1818
605
18-08-1818
743/8
29-07-1841
69/20, 2
nr. 117
20-01-1840

8375

708-5_31
20-07-1841

9180

42
07-01-1915
69/20, 1
nummer 93
20-01-1840

8257

6246

490
09-06-1814

6833

38-D deel 1
Blz. 6
06-02-1824

6833

38-D deel 2
Blz. 8
06-02-1824

6671

54 blz. 18
22-01-1818

6671

54 deel 2
blz. 14
22-01-1818

6833

38-D deel 1
Blz. 8
06-02-1824

6833

38-D deel 2
Blz. 16
06-02-1824

6626

470
07-04-1814

Brienen van W. en zoon allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de navolgende
getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert Professionele Deurwaarders
bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus, Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker
wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van
de Heer Bau Hermanus President Weesvoogd voor afgifte enz. jaar 1814 (6)
Lenes Antoon Beerends te Rotserhaule 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 enz. jaar 1840 (6)
Lenige Pieter D. te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij door Eenige Boldaadig
knaepen mijn het linker oog uit het hooft geschoten en dat hij bijna blind is en om onderstand veroekt en een andere brief van hem
dat de schoolopziener Visser hem op een valsche aantijging enz. jaar 1815 (5)
Lenne de, Ritmeester van Remertere bij de Ligte Dragonders No. 5 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij
wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van
Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Lennep van D. J. , een document waar zijn naam onder staat betreffende de Nederlandsche Krijgslieden, Brave verdedigers van het
Vaderland, getrouw aan uwer Koning Staat gij gereed, om, onder de Vanen van Willem van Oranje, te strijden enz. jaar 1815 (2)
Lennep van David Cornelis, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde
reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen van Noord Holland en Utrecht
jaar 1818 (4)
Lennep van David Cornelis.---- Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad
van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Haarlem der Domeinen Schmidt J. H. , jaar 1818 (3)
Lennep van David Jacob , Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van de
Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te Haarlem Schmidt J. H. , jaar 1818 (3)
Lennep van R. J. hij is aangesteld als Nederlands vice Consul voor de Smyrna jaar 1841 (1)
Lenos Beerend Antoons 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)
Lenos H. te Heerenveen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de Boer de B. W. Grietman
(L.G.) van Schoterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de duplicaatbilletten
van ingevoerde wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen
enz. jaar 1841 (6)
Lenos Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende
de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)
Lenos Joh’s Bern hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Lens A.---- Predikanten, een gezamelijke brief van de predikanten vande Nederduitsche Hervormde gemeente van Leeuwarden
betreffende hun tractement wat onder de Fransche overheersing verwaarloost is
Wordt in genoemd de predikant Roorda G. (Gerrit) te Britzum die als gecommiteerde is aangesteld enz. enz. de brief is getekend
namens de predikanten door Lens A. enz. jaar 1814 (4)
Lens A. te ’s Gravenhage, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz
jaar 1824 (5) dossier 40
Lens A. te ’s Gravenhage, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.
jaar 1824 (5) dossier 40
Lens A. te Franeker Ouderling Classis van Harlingen 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)
Lens A. te Franeker Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het
besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Lens A. te Franeker, 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
Lens A. te Franeker, 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
Lens Abraham---- Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van de Stad Leeuwarden geeft in een door hem getekende brief eerbiedig
te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de Maatschappij te Amsterdam ter
inzameling van penningen tot ondersteuning van behoeftige Landgenoten enz. hebben wij een dusdanige commissie daargesteld e
Heeren Lens Abraham, Veen van der Johannes, Wiersma Jentje, Cats Jentje, Feenstra Thijs en Wartna Laurentius D. enz. jaar
1814 (3)
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Lens Abraham, Veen van der Johannes, Wierdsma Jentje, Cats Jentje, Feenstra Thijs en Wartena Laurentius D. alle inwoners van
Leeuwarden zij hebben het voornemen om een commissie uittemaken ter inzameling van penningen ter ondersteuning van
behoeftige Landgenoten zoals in vele andere steden enz. jaar 1814 (1)
Lens Anne, 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)
Lens J. & Schaepman te Zwolle, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Aengwirden 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)
Lens Johannes, 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)
Lens Johannes, 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)
Lens Laurens A.------ Dedel ……? te Amsterdam wonende Onderwerp; Postbesteller in Harlingen, o.a. een handgeschreven
brief met zijn handtekening , komt ook in voor Valk Jan Postbesteller te Harlingen zijn ouders wonen te Spijk Zuid Holland en
Lens Laurens A , Landas de Sweerts Directeur der Posterijen te Harlingen, jaar 1824(6)
Lens N. A. Ouderling te Franeker tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie
Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Lens N. A. te Franeker 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)
Lens of Leus Lambert of Lambertus , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33, * 26-10-1813 Vollenhoven, 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)
Lens Rengenerus, 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)
Lens Willem Jans , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en
Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel jaar 1819 (4)
Lenselink Karel * Hingelo 15-08-1809, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht,
voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit
hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Lensen jan 114 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Lensen Jan staat vemeld in een document van verlofpassen ondertekend door de Luitenant Kolonel Commandant van het Depot 8e
Infanterie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)
Lensing Arjen, 967 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)
Lensius P. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen
welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de
aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Lensma C.. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere
Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze aan de belanghebbenden zoals
voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz. jaar 1821 (1)
Lensma Gosse E. staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817
een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)
Lenssen Jan 514 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)
Lenssen Jan Joseph, 98 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)
Lenstra A. J. .---- Terwisscha G. W. staat vermeld dat hij mede heeft ondertekend als Kerkvoogd van Blesdijke en Peperga een
document betreffende het verzoek de herstellingen aan het Kerkgebouw door de Timmerman Zwaag van der ….? dat begroot is op
f. 600 goed te keuren terwijl er op de 20e ten huize van de Kastelein Smit J. te Blesse ten einde te besluiten of het ingestorte
kerkgebouw te Blesse zal enz. jaar 1841 (8)
Lenstra A. S.---- 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
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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)
Lenstra A. S. 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)
Lenstra Albert Hendriks----- Sjaarda Reinouw Jentjes huisvrouw van Algera Sjoerd Pieters te Dronrijp , Sjaarda Jan, Sjaarda
Douwe, te Wirdum, Sjaarda Jeltje Jentjes huisvrouw van Pompstra Jan Jacobs te Munnikezijl, Sjaarda Trijntje Tjeerds uisvrouw
van Hiemstra Hendrik Hendriks te Kollum, Sjaarda Hiltje Tjeerds huisvrouw van Lenstra Albert Hendriks te Buitenpost, Sjaarda
Dirk Tjeerds, te Kollum, Sjaarda Jetze Tjeerds te Munnikezijl, Sjaarda Ate Tjeerds te Burum, Sjaarda Cornelis Tjeerds te Kollum
alle erfgenamen van Sjaarda Ate Jentjes, 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 , jaar 1824 (2)
Lenstra Albert Sens Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Lenstra Albert Sents staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding
van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door
gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is
daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de
Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert
Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en
1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout) de ouderlingen Otten
Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J. enz.
jaar 1814 (9)
Lenstra Albert Sints 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)
Lenstra H. te Hallum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Lenstra J. S. hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer
als Sleepdiensten waarvan concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en
aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16
Lenstra J. S. te Steggerda wordt vermeld op: Staat van de dubbelen der Consent billetten vanuit andere binnen deze gemeente
Weststellingerwerf ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841 als koper met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Lenstra Louw te Oldelamer dat zijn schade aan het vee en boerderij ten gevolge van de hoge waterstand en overstroming vergoed
ten bedrage van enz. enz.wordt jaar 1916 (24)
Lenstra Louwrens Sijgers te Noordwolde, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing
van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen van de
Compagnie van den heer Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6)
Lenstra Louwrens Sygres te Noordwolde, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Lente van Roelof 373 is zijn volgnummer en Zwolle 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)
Lentsz Nicolaas Lijst met de Negen der aanzienlijksten Kooplieden binnen Franeker jaar 1818 (1)
Lentsz….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Lentz A. N. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele
provincie (122)
Lentz A. N. te Franeker als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende
de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Lentz A. N. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A.
(Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en
gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841
(6)
Lentz A. N. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
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met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840
(7
Lentz A. te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke dranken welke
in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Lentz N. A. 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)
Lentz Nic. thans Kapitein tot Lt. Kwartiermeester, ---- Fontein R. (Reinier) de president Burgemeester van Franeker, Banga J. is
ten hoogste verwonderd over het ontslag van eerstgenoemde omdat hij dan in verlegenheid enz. heeft hij besloten de navolgende
personen in rang te bevorderen, Felting Isaac thans Majoor tot Luitenant Colonel, Mulder Jan thans Adjudant tot Majoor, Pook
Joh. thans Lt. Kwartiermeester tot Adjudant, Lentz Nic. thans Kapitein tot Lt. Kwartiermeester, Wijtema Lam. Thans 1e Luitenant
tot Kapitein, Vries de S. thans 2e Luitenant tot 1e Luitenant en Scheltema Jacobus tot 2e Luitenant enz. jaar 1814 (1)
Lentz Nicolaas te Franeker 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)
Lenzes Homme, 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)
Lenzman Adelheid Johanna Margaetha, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven
ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918
Lenzmann Adelheid Johanna Margaretha, 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)
Leo Otte Fransens van beroep Timmerman te Ferwerd dat hij zijn getrokken nummer verwisseld heeft met Wiersma Dirk Lieuwes,
Landman te Blija en dat deze schriftelijk is vastgelegd dat Leo Otte Fransens zal genieten een som van f. 520.= enz. tevens;
Zweep van der Jacob Watzes Rentenier en Zweep van der Watze Jacobs, Huisman en Heckman Beerend, Meester Linnenwever
allen te Blija wonende verklaren en ondertekenen in een verklaring dat Wiersma Dirk Lieuwes en Leo Otte Fransens van
lotingsnummer hebben geruild voor f. 520.= enz. enz. jaar 1814 (6)
Leonard Jacob Franciscus verklaarde de gedeserteerde Hofma Jelle Andries gezien te hebben tussn Zwartsluis en Zwolle enz. jaar
1814 (1)
Leonard Jacobus Franciscus * 12-08-1793 Antwerpen hij is gedeserteerd en moet worden opgespoord, gediend hebbende als
Korporaal bij het depot Kompagnie 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie en op 08-01-1815 net verlof is gegaan maar niet is
teruggekomen zoon van Franciscus Jan en Warant Jozephina nmet een volledig signalement enz. Jaar 1815 (2)
Leonard Jacobus Fransses komt voor op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen
vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant. Der Land.
Mil. te Bergen op Zoom en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met spoed enz.
Jaar 1815 (3)
Leonard: zoon Joannes te Heeg 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)
Leopold Hendrik Jans, Soldaat Bataillon artillerie transporttrein * 03-09-1806 Groningen , 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)
Leopold Hendrik Milicien is thans Schoolonderwijzer te Metzlawier het betreft het uitreiken van zijn paspoort enz. jaar 1839 (3)
Lep Sjoerd wordt vermeld als Schatpligtige op een document genaamd: Staat houdende opgave wegens kosten van Schatting en
Telling van Perceelen beneden de belastbaarheid gebleven te Vrouwen Parochie enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Lep v.d. W. L. 16 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)
Lepelletier Alex 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)
Lepping Douwe gehuwd met Hommels Reina, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918
Lepping Maria, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)
Lepret Alexis A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une courtdélai, des
extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la
guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement
qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires morts étant prisonniers de guerre à l’ étranger, don til peut quand
on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus
authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas,
aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;
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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)
Lepstra Anne Jans 295 Bolsward ummer 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)
Lepstra Anne Sjoerds, dagloner te Bolsward, een brief met zijn handtekening waarin hij zijne Majesteit smeekt wegens zijn
veeljarige militaire diensten hem een baan te geven , hij is gezond van lichaam en van onbesproken gedrag enz. jaar 1841 (6)
Lepstra Klaaske Klazis, 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)
Lepstra Klaaske Klazis, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest
gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-081813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Lepstra Klaaske Klazis, 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)
Lepstra Pieter Cornelis, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
Dronrijp die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Lerk J. L. 37 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)
Lerk Jan, 504 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)
Lerks??? Gabriel 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 221
Leroux Antoine Marinier korps Mariniers * 25-11-1819 Antwerpen, 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)
Leroy Jean Baptiste * 28-04-1781 Villet voor Zorgval in Frankrijk wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van
Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale
Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand mei 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met
briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld
met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz.
jaar 1817 (3)
Lerrey Luitenant Generaal is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde hij wordt vermeld het navolgende
document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met
geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Lesage ten Broek Leendert Pieter---- Goslings Michiel, Notaris te Harlingen voor hem en grosse verleden enz. en bij beide akten
Broek ten Leendert Pieter Lesage ernz. jaar 1840 (3)
Lesch Johan H. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der
Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is
ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Leschenault ….? vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e
November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)
Lesleux de erven te Lemmer staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Lemsterland in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Let van der C. N. ---- Katwinkel ….? , de President Burgemeester van Leeuwarden schrijft dat eerstgenoemde Luitenant Colonel
belast met de regeling van de Landstorm enz. verder genoemd Let van der C. N. 2e Luitenant, die gereclameerd heeft van deze
benoeming te worden ontslagen uit hoofd van zijn zwak gestel enz. en de President Burgemeester van Leeuwarden stelt voor in
zijn plaats te benoemen Idzardi L. en Alberda van Ekenstein W. i.p.v. de 2e Luitenant Andrea P. jaar 1814 (2)
Let van der C. N. Onderwerp een Pondemaat Greidland voor de belastingen enz. enz. jaar 1822 (1)
Let van der C. N. zijn Greiland onder Lekkum hem toebehorende is gerekend behorende tot de zesde klasse en de zetters enz. enz.
jaar 1822 (2)
Let van der C. N. , Tweede Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de
Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen
overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
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Let van der C. N. ondertekend Q. F.een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Post Klaas Klazen Kastelein te Sint
Anna Parochie benevens zijn huisvrouw Gelder van Hiske Cornelis geven met eerbied te kennen dat zij op den 3e van Lentemaand
1810 gekogt heeft van Sipkes Sjoerd en Hillebrands Neeltie echtelieden een Herberg ten bedrage van enz.maar dat te leur wordt
gesteld omdat Bildt de Klaas Jans gepensioneerd Officier gehuwd met de Dogter van de vader van de verkoper een publieke
Herberg op te rigten enz. jaar 1816 (3)
Let van der K. staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde
Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor
den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de
approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)
Let van der Klaas Nicolaides ------ Haer van der Daniel Bonifacius te Arum, hij is aftredend ontvanger der belastingen omdat hij
is aangesteld tot Griffier der Staten van Friesland voor zijn functie worden voorgedragen, Bintsma Michiel Albertus te Harlingen
geb. 18 Juni 1794 aldaar, Gaastra Roelof te Sneek geb. 10 Augustus 1798 aldaar, Haafkens Hendrik te Sneek geb. 12-12-1778 te
Utrecht, Let van der Klaas Nicolaides te Leeuwarden geb. 25 Juli 1768 te Lekkum, Ringnalda Klaas Hotzes te IJlst geb. 2
Februari 1789 aldaar, Visser Tammerus Canter te Bolsward geb. 9 Januari 1763 te Negapaman op de kust van Coromandel, Zeper
Jan te Den Haag geb. 4 Maart 1783 te Leeuwarden , Simon Gerad Donis te Holwerd geb. 12 –11-1791 te Zeeland, Boelens van
Boulandin A. te Rinsumageest geb. 18 Jyli 1796 Leeuwarden jaar 1818 (12)
Let van der Tamme, 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)
Letinga Jan, 4e Reg. Vestingsartillerie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
Lette G. J. Predikant te Cats 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)
Lette G. J. te Biezelingen, 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
Lette G. J. te Cats (Kats) 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)
Lette G. J. te Cats Predikant Classis van Goes 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)
Lette G. J. te Cats 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)
Lette N. C. te Driehuizen Predikant Classis van Alkmaar wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge
van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier
(24)
Lette N. C. te Driehuizen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Lette N. C. te Graft 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)
Letteboer Seines , Kanonnier 1e Bataillon Veldartillerie * 26-10-1813 Den Ham, 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)
Lettenaa Jan te Zweins 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)
Lettenga G. B een handtekening onder zijn verzoek tot ontslag als zetter jaar 1920 (4)
Lettenga G. B. te Zweins in 1914 en 1916 voorgedragen en geen reden bestaan er voor zijn benoeming in 1917 als Lid College
van Zetters van Franekeradeel, zijn benoeming en zijn aanvaarding, jaar 1917 (7)
Lettenga Jan Baukes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum
over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz.
Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Lettenga Roelof Klazes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Letterla Durk 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
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Het Bildt

Letteron Jean Louis Favenier en Morel Louis Joseph Hyacinthe , twee voormalige Fransche Geëmployeerden het betreft een
vermelding in het Raport van de Commissaris Generaal van Politie geschreven te Rotterdam den 17e dezer maand januari 1814
en verder Wij Willem bij de gratie Gods enz. hebben besloten aan de personen Morel Louis Joseph Hyacinthe en Letteron Jean
Louis Favenier wordt in aanmerking genomen der getuigenis door de Regeering en de Notabele ingezetenen van Alkmaar
afgelegd omtrent hen goed gedrag en zij niet terug enz. jaar 1814 (3)
Letting a K. te Hallum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Lettinga A. ----- Kamer van Koophandel en Fabrieken Franeker, Barradeel en Menaldumadeel de samenstelling der kamer;
Koopmans R., Fontein D , Schoot v.d. Johan, Burggraaf J. Lettinga A. , Oberman H. F., Plat J., Boomsma G. L., Veeman R.
M., Stienstra N. jaar 1918( 2)
Lettinga Atte, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Lettinga Auke, Gemeente Architect, Franeker, ---- Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel aldaar jaar 1916 (4)
Lettinga B. P. hij is mede ondertekenaar (als lid van de Municipale Raaden en andere Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een
uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste
Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester
aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)
Lettinga B. Piers Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Lettinga B. 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)
Lettinga Bauke P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Lettinga Bauke te Vrouwenparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Lettinga Baukes, 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)
Lettinga Dirk Baukes---- Schaaf van der Fokke Tjalling, Plaatsvervanger voor Lettinga Dirk Baukes , afdeling 4e bataillon
Artillerie Nat. Militie hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen
die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee
zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Lettinga Dirk Baukes---- Schaaf van der Fokke TjallingPlaatsvervanger in het 4e Bataillon Art. Bat. Mil. voor Lettinga Dirk
Baukes jaar 1825 (3)
Lettinga Dirk G?. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Lettinga Dirk P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Lettinga Dirk P. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Lettinga Dirk P. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Lettinga Dirk P. te Jelzum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Lettinga G. & Zn. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Lettinga G. & zoon te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij van Lemsterland 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)
Lettinga G. K. Directeur te Hallum betreft het Schip de Hallum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Lettinga G. te Harlingen , voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten
van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met zijn
woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant
(Ontvanger) jaar 1841 (8)
Lettinga Gerrit te Oudehorne, Beurt en Veerdienst van Oldeberkoop naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)
Lettinga Gijsbert Klazes, Directeur N.V. Stoomboot-Maatschappij Hallum, maakt in een door hem getekende brief bekend dat zij
ondernemende een stoombootdienst tusschen Hallum en Leeuwarden en Hallum en Dockum enz. een gedrukte folder met
dienstregeling en tarieven zit in het dossier jaar 1887 (4)
Lettinga Jan B., 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)
Lettinga K. B. te Vrouwenparochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
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(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Lettinga K. R. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Lettinga Klaas Roelofs 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)
Lettinga Klaas Roelofs wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte sum van f. 200.= aan Grondlasten
betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van
het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Lettinga Klaas, , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar
1871 (2)
Lettinga Pier D. .---- Burmania Rengers S. G. J. Hij komt voor in een document als landeigenaar en het betreft een hertaxatie van
zijn Landerijen en hij is het niet eens enz. en stelt Lettinga Pier D. en Jellema Johan S. als nieuwe taxateurs aan jaar 1818 (1)
Lettinga Pier D. Huisman te Lekkum 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)
Lettinga Pier D. Huisman te Lekkum, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang District Jelsum, jaar 1822 (2)
Lettinga Pier Dirks staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der
Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig
tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan
bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (4)
Lettinga Pier Dirks 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)
Lettinga Pier Dirks wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art.
35 van het Reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van de Gemeente
Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot uitoefening van het Kiesersschap voor den
Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Lettinga Pier Durks staat vermeld op een document met 18 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Jelsum die
Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en
vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Lettinga Pier Durks te Lekkum en Huisman aldaar , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Jelsum in
1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Lettinga Pier Durks van beroep Huisman te Lekkum, een brief van Jhr. R. H. Burmania Baron Rengers waarin o.a. dat de taxatie
van de goederen van eerstgenoemde voor zijn borgtogt enz. tevens aanwezig de staat waarin alle bezittingen, goederen en
opbrengsten aan huur van Lettinga Pier Durks waarin ook genoemd de huurder van landen Jellema Johan Sjerps, Zwart Hans
Ypes, Reerink J., Ruitens R., Boer de Meindert Bokma en Westra Cornelis Joh’s met vermelding wat zij huren enz. jaar 1825 (11)
Lettinga Sijmontje vrouw van Kooten Klaas, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918 (5)
Lettinga T. L. in leven gehuwd met Meer v.d. F. H. te Warga staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie
van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en
ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den
6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier
(11)
Lettink Fijke---- Beek van Frederik uit de Gemeente Voorst in de Provincie Gelderland gelegen heeft zig voor eenige tijd nadat hij
venomen had dat zijner plaatsvervanger was gedeserteerd hij uit zijn woonplaats is verwijder en zijn familie zeh=ggede ook niet te
weten waar hij is en wordt nu als deserteur aangemerkt en als hij wordt ontdekt moet hij worden overgeeven aan enz. ook
aanwezig een document met zijn signalement zoals o.a. geboren 24-02-2796 Voorst winkelbediende en zoon van Beek van Evert
Jan en Lettink Fijke jaar 1815 (3)
Leufstadius Jonas in de nacht van de 5e maart is gestrand het Russisch Pinkschip de Doris gevoerd door voornoemde Kapitein
Leujes Harlingen Schip de Almenum 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 1876 (2)
Leullier J. P. 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)
Leullier J. P. te Workum Onderwerp: een afgewezen verzoek voor gratis Naturalisatie enz. jaar 1822 (1)
Leullier J. P., Onderwerp zijn naturalisatie enz. jaar 1823 (1)
Leullier Jean Pierre geboren in Frankrijk sedert het jaar 1818 wonende te Workum dat hij als onderofficier bij de Infanterie in
dienst van de Franse Keizer zijn honorabel ontslag als zodanig is aangesteld als Sous Luitenant bij de Douane enz. maar dat hij in
1812 zig in Holland begevende hebben en op 4 Maart 1813 te Workum in het huwelijk is getreden met Zee van der Gooretje geb.
te Workum enz. was getekend door Vonk L. C. Solliciteur. jaar 1822 (4)
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)
Leullier Jean Pierre te Workum, geboren 22-07-1788 in de gemeente Rotonval , Kanton Blangij, arondisement Neufchatel
departement Seine in Frankrijk . Onderwerp: een brief van Naturalisatie is bij besluit van 16-08-1823 van de hand gewezen wordt
verder genoemd de Baron Reede van Oudshoorn enz. enz. en een antwoord hierop jaar 1823 (5)
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Leun van der Cornelis, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Leuning (Luning) Gogel & Comp---- Spanjaard Pieter, commissionair te Enkhuizen, een handgeschreven brief met zijn
handtekening in kwaliteit als gelastigde van de heeren Cordes & comp. te Amsterdam volgens onderhandse Procuratie d.d. 22e
september dezer jaars geregistreerd te Dokkum worden ook in genoemd Leuning (Luning) Gogel & Comp te Antwerpen en de
Kapitein Osterbladh Jacob gevoerd hebbende het Brikschip de Thetis genaamd op weg van Gamla Carlebij op weg naar
Antwerpen en de 13e september zijn schip heeft verloren nevens het dorp Wierum op de zogenaamde Henstewal, de procuratie is
ook aanwezig, als getuigen hebben ondertekend Nauta Wiebe Paulus van beroep Zeilmaker en Rijzenga Jan Paulus van beroep
Korfmaker, verder genoemd Schelle van G. als ontvangen te Dokkum voor regt , enz. jaar 1821 (9)
Leunissen Everdina 01-05-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document
met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor
in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Leupe J. de weduwe te Haarlem Onderwerp; afgegeven buitenlandse paspoorten en een wisseltje aan haar jaar 1820 (1)
Leupen ….?, de weduwe, wonende te Haarlem een wisseltje groot f. 45.50 ter voldoening van zegel en legesgelden van de
paspoorten enz, jaar 1820 (1)
Leupen D. gewezen Commies der 1e klasse bij ’s Rijks Belastingen te Heerenveen dat bij zijn pensioen ook in aanmerking
genomen worden zijn Militaire Diensten zo ter Zee als ter Land over een tijdvak van 20 jaar enz. jaar 1841 (6)
Leupen David staat vermeld in een document genaamd; Opgave van de Commiesen der Directe Belastingen In en Uitgaande
Regten en Accijnsen in Vriesland , wier eervol ontslag met aanspraak op pensioen voor wordt gesteld door de Hoofdinspecteur van
Vriesland enz. jar 1840 (6)
Leupen J. de weduwe te Haarlem een ontvangst van eene Missieve alsmede een wisseltje op voorgenoemde van fl. 45. 50 enz.
enz. jaar 1819 (1)
Leupen J. de weduwe te Haarlem Onderwerp: een Assignatie van fl. 52 gulden jaar 1820 (1)
Leupen J. mejuffrouw de weduwe te Haarlem, Onderwerp; een wissel ten bedrage van fl. 35.75 en enz. enz jaar 1821 (1)
Leuren van Gijsbert H., 22 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)
Leurs C. te Roernonde, 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)
Leurs H. staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke
Schutterij te Leeuwarden, jaar 1814 (3)
Leurs Mattheus , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33, * 25-03-1818 Rotterdam, hij wordt vermeld op een
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard
zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met
briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen
weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en
Haar enz. jaar 1838 (4)
Leurs 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)
Leus---- Lens of Leus Lambert of Lambertus , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33, * 26-10-1813 Vollenhoven, 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)
Leusden ------ 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)
Leusden van Hendrik, kanonnier 1ste batt. Veld-artillerie *02-05-1815 Veenendaal, 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)
Leusden, van Isaak Geb. Amersfoort, laatst gewoond hebbende te Amersfoort. Flankeur 28-6-1836 Overleden te Ngawie (Id) ,
wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de landmagt in de overzeesche
bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)
Leusen v. Gijsbert H. 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)
Leusen van Hendrik Gijsbertus Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816
(2)
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Leussink Dirk 376 is zijn volgnummer en Diepenheim 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)
Leuw de Hendrik Abraham 19 jaar wonende te Hollum, Hij heeft zig aangemeld om vrijwillig ter Zee onder Zijne Majesteit Prince
van Oranje te willen dienen enz. jaar 1814 (1)
Leuw Otto Franses, volgens een brief van de Luitenant Colonel Sijtzama van J. G. van het Regiment Dragonders te Leeuwarden
aan de Raaden van de Landmilitie, omtrent de tenietdoening der Replacementen van eerstgenoemde enz. jaar 1814 (2)
Leuwen D. K. 17 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt 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)
Leuwes Skouke zijn weduwe staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt
vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Leuze---- Bergen in Henegouwen naar de Schelde, Conditien en Voorwaarden bereffend ehet graven van een nieuw te graven
vaart, zal zijn een kanaal die aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen boven de sluis de vaart zal
lang worden omstreeks 25. 000 ellen verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het kanaal langs komt enwel ; Rosoir, Bury,
Peruwelz, Sirault, Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, Grandchamp, Calenelle, Leuze, Arondeau, Fontain,
Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, Conde, Schelde, Henegouwen met vetrnoeming van Sluizen en
Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9)
Leuzen Gijsbertus 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)
Leuzen v. Gijsbert H., 52 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende
bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz.
jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Leuzen van Gijsbertus Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Leuzen van Hend’k staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis
koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen
met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)
Levedag B. de weduwe wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van
Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)
Levedag 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)
Levedag te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
wegens de veraccijnsde goederen in de Gemeente Leeuwarden als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Levedeg de weduwe 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)
Levenga Teye Ykes, Winkelier,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van
het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig
cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Levensmiddelen (Franeker) onderwerp een demonstratie naar het levensmiddelenbureau(voor grote rantsoenen voedsel) van 200
tot 300 personen die zig verzamelden voor het politiebureau en in optocht de Voorstraat introkken enz enz. jaar 1918 (7)
Lever Harlingen Schip de Catharina Elisabeth komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1878 (2)
Leveringhuis Joh’s Markus de weduwe, Winkelierske, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de
In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens
en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Leveringhuis Johannes Markus, Winkelier te Burum, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie en Schoolbestuur van
den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814 geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz.
jaar 1815 (5) (dossier 15)
Leverings Johannes Markes de weduwe Tapper en Winkeliersche te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij
vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente
Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal
verpligt waren enz. jaar 1817 (3) dossier (6)
Leverland Johan Georg, 170 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)
Leverland M. 88 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon wordt hij vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
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Leverland Pieter 23 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Leverland Pieter Pieters afdeling Kurasiers No. 3 hij heeft een vrijwillig Engagemant aangegaan bij de staande Armee zijn
Geemplaceerde is Westra Eelke Lolkes enz. jaar 1824 (3)
Leverland Pieter Pietersen 354 Dernaard 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)
Leverland Pieter Rijksveldwachter te Buitenpost 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)
Levers & Haages te Amsterdam, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal
kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Levert te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten
van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland de maand Mei
1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar
1840 (6)
Levert & C. te Amsterdam als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ǽngwirden ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Levert & Cm. Te Amsterdam, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke dranken
welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd. (als uitvoerder van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Levert & Co te Amsterdam en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers
dezer Grietenij van Lemsterland 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)
Levert & Co te Amsterdam staat als uitvoerder vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente
zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Levert & Co te Amsterdam wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand
Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als verkoper
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Levert & Co te Amsterdam, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van Sneek als
verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Levert & Co. te Amsterdam en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers
dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd,
een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Levert & Co. te Amsterdam is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Levert & Co. te Amsterdam is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Levert & Co. Te Amsterdam Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken) Jaar 1841 (3)
Levert & Co. Te Amsterdam staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. J.
(Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Levert & Co. te Amsterdam staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer W. (Wilco)
van Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer
biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz.
jaar 1841 (6)
Levert & Co. te Amsterdam staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.)
Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort
van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Levert & Co. te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ǽngwirden in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Levert & Co. te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Levert & Co. te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van
wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben
ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (2) Gehele provincie (122)
Levert & Co. te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Franeker in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van
wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben
ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Levert & Co. te Amsterdam 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 Stad Hindelopen in de maand
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Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz.
jaar 1840 (6)
Levert & Co. te Amsterdam 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 Lemsterland 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)
Levert & Comp te Amsterdam staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S. (Steven)
Burgemeester van Sneek ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelden van
uitvoer-biljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz.
jaar 1841 (6)
Levert & Comp. te Amsterdam en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten
ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Levert & Comp. te Amsterdam staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de heer Boer de B. W. Grietman
(L.G.) van Schoterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de duplicaatbilletten
van ingevoerde wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen
enz. jaar 1841 (6)
Levert & Comp. te Amsterdam uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Levert & Comp. te Amsterdam uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
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)
Levert & Comp. te Amsterdam uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze stad Hindelopen zijn ingevoerd
met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4)
complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Levert C. te Amsterdam staat als uitvoerder vermeld in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders van
Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze
Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Levert en Co. te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Schoterland in de
maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden
enz. jaar 1840 (6)
Levert H. uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij
Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document
met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Levert Hages & Co. te Amsterdam 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
Lemsterland 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)
Levert in Comp. te Amsterdam als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840
bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Levert in Comp. te Amsterdam als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Levert in Comp. te Amsterdam uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Lemsterland zijn
ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd
jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Levert--- Zuylekom en Levert, Likeurstokers te Amsterdam Onderwerp; een fustje gedistilleerd te Bolsward ingevoerd April 1839
bij de Commies Noord Jan , enz. enz. jaar 1841 (1)
Leverver Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Levident Kanonnier van de Rijdende Artillerie 3e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij wordt
vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron
Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Levie David, Fuselier 6e Afdeeling Infanterie *02-04-1816 Rotterdam, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige
Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo
van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits
Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)
Levie Isaac---- Vries de D. M. . Onderwerp een rekwest van zijn moeder Davids Sara weduwe van Levie Isaac voor vrijstelling
van haar zoon en bij inlichtingen genomen bij de burgemeesteren van Amsterdam blijkt dat hij inderdaad enigst zoon is, en hij te
Hindelopen woonachtig was enz. enz. jaar 1814 (2)
Levieson Barend Wolff---- Meyer Adelaar Vogeltje weduwe van Levieson Barend Wolff wonende te Leeuwarden geeft met
verschuldigde eerbied te kennen dat haar man in de maand december1840 is overleden en haar een talrijk Huisgezin heeft
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nagelaten, dat thans de broodverdiener is overleden en zij niet over fondsen bezit verzoekt zij aan de Gouverneur van Vriesland
enz. jaar 1841 (5)
Levij Jacob 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)
Levison B. W. te Leeuwarden wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Ouderling der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz.
jaar 1815 (4)
Levison B. W. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde aan de 2e Klasse voor de 183e en 184e
Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)
Levits M. A. te Amersfoort wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Ouderling der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz.
jaar 1815 (4)
Levy Abraham E. uit een kamer bij de Postbrug, wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)
jaar 1815.
Levy Elkan J. , uit een Hoekhuis en Kamer aan de Tuinsterpoort wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de
Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden
(2) dossier (34) jaar 1815.
Levy Isak uit een huis in de Sacrementstraat ,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke
goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815
Levy J. M. Lavino 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 Ouderling der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd
enz. jaar 1815 (4)
Levy Jacob A., 10 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende
bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz.
jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Levy Jacob A., 17 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)
Levy Jacobus, Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken
,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)
Levy Jonathan Joseph---- Goslings Gosling Jans van beroep Zilversmid, Marcus Abraham Samuel van beroep Slager, Jong de
Joseph van beroep Koopman en Levy Jonathan Joseph van beroep koopman alle te Dockum woonachtig Onderwerp: hun request
om als debitanten voor de twee eerst vlgende Koninklijke Nederlandsche Loterijen voor Dockum enz. enz. jaar 1825 (2)
Levy Joseph Isaaks, 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)
Levyson D. te Nijmegen wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Ouderling der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz.
jaar 1815 (4)
Levyson M. te Middelburg 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)
Lewe ---- Feltz van der Richard Antoon in leven ontvanger der Convoyen en Licenten en als militair gediend in 1774 en op 20
april dezes jaar aangesteld als Vaandrig bij het 2e bataillon van het Regiment van de generaal Lewe, aangesteld als Kapitein bij
het 2e bataillon van het Regiment van de generaal Lewe en den 25 Juli 1777 den dienst verlaten en overleden in 1781 wordt ook
genoemd zijn Schoonvader Eckringa Hermanus, de weduwe Eckringa verzoekt in een handgeschreven brief met haar
handtekening om met een jaarlijks pensioen begunstigd te worden enz. jaar 1820 (4)
Lewe de A. M. (Freule) , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp:
Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen jaar 1819 (4)
Lewe de Freule A. M. Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van de
Rekenkamer aan de Rentmeester van Friesland, Groningen en Drente der Domeinen Boelens van F. A. te Beetsterzwaag , jaar
1818 (3)
Lewe H. E ---- Goinga van Sieds Pieters benoemd tot Grifier van het Vredegeregt Heerenveen in de plaats van Lewe H. E die
benoemd is als Controleur der Belastingen te Appingedam jaar 1815 (2)
Lewe U. E. dat zijn post als Griffier te Heerenveen vacant is jaar 1814 (2)
Lewe U. E. dat zijn post als Griffier te Heerenveen vacant is jaar 1814 (2)
Lewe Unico Evert hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement
Heerenveen met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814
(5)
Lewedag Bernardus, 221 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)
Lewis Jacobus 35 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)
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Lexon Pierre A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une courtdélai, des
extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la
guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement
qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires morts étant prisonniers de guerre à l’ étranger, don til peut quand
on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus
authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas,
aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. 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)
Ley (ook Laay)Monte Martens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de
ambtenaren Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het inventariseren
en beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat onder Nes aan land gebracht van een op het
Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg naar Havre de
Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is gevoerd geweest door de Kapitein Morin J., de bergers
van de goederen zijn; Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte
Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes, Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon
Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L.
Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft
geborgen aan goederen ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9)
Ley bij de Sipke Krijns, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt
vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814 (2)
(gehele dossier 8 )
Ley Franciscus Delfshaven Schipper op de Elisabeth van Gorinchem, jaar 1837
Ley G. vroeger zeeman en Engels verstaande: onderwerp het betalen van bruggeld door een Engels schip wat hij vertaalde , dat ze
10 cent te weinig betaalde ook op de terugweg, het kwam tot een handgemeen, er werdt met scherp geschoten en de geneesheer
Boer de A. H. behandelde enz. enz. jaar 1883 (3)
Ley Gerben de weduwe van , zij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het
benodigde tot onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare
1813 (3) dossier (32)
Ley J. Utrecht Sollicitatie voor Veldwachter te (Ferwerderadeel) (4)
Ley Jan Meinderts Schipper op de Minnertsga, jaar 1838
Ley Johannes Utrecht Solliciteerd naar de functie, en zijn voordracht als Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland (2)
Ley Jurjen Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma van
zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude,
Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige
Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Ley v. d. T. J. te Haule wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Ley v.d. ---- Kerken, De kerkenraad van IJlst Onderwerp: de Oude en Onbruikbare Kerk enz. enz. ondertekend door Rodenburg
A., Venema L. C., Randon van Yse D., Veen van der J. F., Vellinga H. A., Cuperius A., Oppedijk J. W. Dijk van L. G. en Ley
v.d. jaar 1823 (2)
Ley v.d. F. de weduwe, hij wordt vermeld op een document geheele en/of gedeeltelijke vereffening der achterstallige schulden als
debiteur van de Stad Harlingen wegens geleverde diensten en/of leveranties met vermelding van het bedrag en de gedane dienst of
leverantie enz. jaar 1814 (4) dossier (7)
Ley v.d. J. B. te Vrouwenparochie, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Leeuwarderadeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Ley v.d. J. L. te Surhuium wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Achtkarspelen als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Ley v.d. J. L. te te Surhuizum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Ley v.d. J. R. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Anna Parochie op een lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en
Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841 (4 )
Ley v.d. Jelke Goitses 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)
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Ley v.d. L. L. te Oostermeer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Ley v.d. T. S. te Langweer, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer
gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Doniawerstal. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Ley van der A. U. te Goingarijp Elst van der & Matthes de Firma, een verleende vergunning (Geel) om met het schip de “Anna“
gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz.
enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1)
Ley van der Albert Amsterdam Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland (1)
Ley van der Fonger,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige
gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814
no. 150 en April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Ley van der Freerk W., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier
(21)
Ley van der J. R. Brander te Vrouwenparochie, een handgeschreven brief met zijn handtekening, betreft gebruik van zijn
beslagbakken enz. (2) jaar 1824
Ley van der J. R. te Vrouwenparochie, 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)
Ley van der J. R., Brander te Vrouwenparochie Onderwerp; zijn beslagbakken in de stokerij enz. jaar 1824 (3)
Ley van der Jan A.--- Mulder Pieter B. Kastelein te Leeuwarden eigenaar van de Pelmolen te Hijum en verhuurd aan Leistra
Lijsbeth weduwe van Jan A. van der Ley die meer gruttersche aldaar is dan molenaarsche enz, Onderwerp een request jaar 1824
(4)
Ley van der Jan Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7)
Ley van der Jan Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)
Ley van der Jan Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)
Ley van der Jan R. Chirurgein en Vroedmeester te Vrouwenparochie, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een
procesverbaal te voorkomen jaar 1824 (2)
Ley van der Johannes Brander te Vrouwenparochie een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen,
omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen jaar 1824
(4)
Ley van der Juffer 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)
Ley van der L. R., ---- Bouma Wobbe Nannes en Piersma Pier Hendriks beide Landbouwers woonachtig in de Gemeente
Surhuizum in kwaliteit als Kerkvoogden schrijven en ondertekenen een brief en geven met gepaste eerbied te kennen dat de
floreenplicht betrekkelijk de noodzakelijke verkoop van Kleijnland enz. de mede ondertekenaars zijn Postma O. O., Dijk van W.
J., Poelstra Roel A., Sudersma B. J., Ley van der L. R., Scheltinga van E. E. jaar 1814 (4)
Ley van der Murk Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7)
Ley van der Murk Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)
Ley van der Murk Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)
Ley van der Pieter, 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)
Ley van der R. J. te Ferwerd voor gratis vacineren van 101 personen volgens declaratie komt voor op : Rekening gedaan door
Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van
Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December
1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (2) dossier (36)
Ley van der Rienk Jans landbouwer te Hallum onderwerp wordt vermeld in een ondertekend document van de Griffier der Staten
onderwerp; zijn bekroonde merrie met vermelding welke plaats en welke prijsgelden enz. jaar 1841 (4)
Ley van der Rienk Jans wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben,
om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met
vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
Ley van der Rienke Jans Onderwerp de aanslagen van belasting en kwijtschelding voor zijn 2 huizen op 4 februari 1822 te Ferwerd
afgebrand enz. enz. jaar 1822 (1)
Ley van der S. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden
der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
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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)
198Ley van der Sietse Aukes staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat.
1+12-13
Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
04-05-1816
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)
136 nr. 256 4e Ley van der Sytze Aukes, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen
kolom
dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom
17-03-1814
vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
809
Ley van der Teete, ---- Canorinus Joh’ s Derwaarder bij de Belastingen heeft in arrest genomen de goederen van Oosterhof Folkert
02-09-1822
Tjitsgers te Schurega wegens enz. enz. ook worden genoemd Helsdingen van J. A. B. en Ley van der Teete, Hoeksma Syte M. ,
Ruwedel Jan G. enz. verder in beslag genomen de goederen van Ruiter Wieger J. te Luinjebert enz. ook is het procesverbaal
aanwezig met de beschrijving enz. jaar 1822 (4) hele dossier (10)
6-A
Ley van der Tjalling hij is inmiddelds benoemd als secretaris van Doniawerstal, Hij komt voor in een dossier en wordt
10-01-1825
voorgedragen als Schatter, maar er waren voorheen klachten dat de schatters verbazend hoog taxeerden enz. maar dat de leden
van bestuur te Sneek een onbepaald vertrouwen enz. enz. jaar 1825 (dossier 9)
592
Ley van der W. T.---- Bouman P. D. (Pier Douwes) adjudant Maire te Woudsend Hij is Kandidaat voor de vacature van 2e
30-08-1817
plaatsvervanger van den vrederechter bij de rechtbank te Sneek door de demissie van Ley van der W. T. jaar 1817 (4)
1102-18
Ley van der Waling F., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten
18-12-1816
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)
481, 11
Ley van Gerben de weduwe wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene
06-06-1814
Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
481-12
Ley, Rienk Jans van der, Voordracht tot vervulling van Officiersplaatsen bij de Schutterij met gegevens over de persoon. Jaar 1841
17-05-1841
(3)
1112-5
Leydekker Christiaan Grootboek Militairen staat vermeld op een document in een dossier van het Overlijden van gepensioneerden
10-11-1840
van de Staat enz. jaar 1840 (3)
294-33
Leyden van Jan, Matroos 3e Klasse Zr. Ms. Wachtschip Kenau Hasselaar * 28-05- ….? Rijp, hij wordt vermeld op een
26-03-1841
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard
zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met
briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen
weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en
Haar enz. jaar 1841 (4)
479
Leydengael van Diderick---- Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van
07-07-1818
de Rekenkamer aan de Rentmeester van het Westland Trappen van der J. D. N. der Domeinen te Hondsholredijk, jaar 1818 (3)
621
Leye de---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de Gemeente en
08-07-1823
dorpen enz. enz. jaar 1823 (2)
509
Leye de staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks) van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook Het Bildt
14-06-1823
wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar 1823 (8)
949/16
Leyen J. , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken wegens de
20-09-1841
veraccijnsde goederen in de Grietenij Haskerland (als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
328/27- 7
Leyen J. P. nr. 91 in wijk E. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van
03-04-1841
personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Deel I
Leyen Klaas 7e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
Blz. 2
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5 kolommen info. jaar
00-00-1861
1861 (2)
Deel I
Leyen Klaas, 7e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
Blz. 7
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5 kolommen info. jaar
00-00-1863
1863 (2)
1028/12
Leyen van Durk Jitses 17 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling
08-10-1839
Infanterie van de 2e Kompagnie, de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is
of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)
410-13
Leyen van Jitse Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma
28-04-1815
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)
900-3
Leyenaar Benedikt, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van
04-09-1815
Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814,
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
36-A
Leyenaar Douwe Kleermaker van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op
blz. 50
een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
22-04-1824
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)
191-13
Leyenaar H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
06-03-1814
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn
gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz.
enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
18
Leyenaar J. J. van Workum onderwerp zijn request om van de Landmilitie te worden vrijgesteld jaar 1814 (1)
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Leyenaar Jan Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op een
Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Leyenaar Jan K. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op een
Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Leyenaar S. J. van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd,
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Leyenaar Sybren, Boer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Leyenaar W. te Midlum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Leyendekker ….? 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)
Leyendekker Jan te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie op
hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz. en
hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16) dossier
(23)
Leyendekker L. 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)
Leyker Klaas Robijn te Harlingen 15e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten & extracten
uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Leyker M. R. van hem is er in dit dossier sprake van een certificaat opgestuurd door de Luitenent Kolonel Oltsberger M.?
(handtekening onduidelijk) Kommanderende het 15e Afd. infanterie te Antwerpen jaar 1825 (1)
Leysma Jan, hij is aangekomen en ingelijfd bij de 8e afdeling Infanterie te Groningen jaar 1825 (2)
Leysma Sophias wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Leystra Gisje H. 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)
Leystra Hein---- Porte M. J. (Meindert Jans) Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij Leeuwarderadeel in de
Dorpskerk te Finkum en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij advertentien in de Leeuwarder Courant
van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene Floreenplichtigen zonder onderscheid van godsdienst
enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk enz. er zijn benoemd
gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob Doekes en uit de hoofden
van de Huisgezinnen , Andringa Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was getekend door: Rijnks R. S.,
Hommema P. L. uit naam des Moeders, Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart J. P., Sevenster S. J., Twijnstra
J. J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D., Sytsema G., Cats J. Epz. P.p. de weduwe
Cats E. jaar 1822 (3)
Leystra Jelle Pieters 2 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Leystra Johannes Geerts, Een staat van Miliciens dienende in het Corps Rijdende Artillerie, waarin vermeld de namen van
soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)
Leystra W. P. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en
Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841 (4 )
Leyzent van Joseph---- Buijsing R. Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat is overleden Leyzent van Joseph gepensioneerd Sergeant enz. jaar 1817 (2)
Libbenga A. P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel
over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Libbenga Marten Pieters Hovenier te Brongerga als koper vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de
processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819 die uit kracht van de wet van 9 febr.
1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde domeinen onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de
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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 )
Libbes Broer te Langedijke 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)
Libbes Gosse, 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)
Libbes Wybe, 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)
Libbing Engele Johanes---- Kros A. C. Hoofd Ingenieur van den Waterstaat in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Libbing Engele Johanes van beroep Schoenmaker te Marssum die verzoekt een huis te mogen bouwen
langs den grooten weg van Leeuwarden naar Harlingen enz. jaar 1841 (4)
Libbing Engele Johannes Schoenmaker te Marssum, hij verzoekt om een huis te mogen bouwen langs de grote weg van
Leeuwarden naar Harlingen enz. enz. jaar 1841 (2)
Libbinga A. 33 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Licht van der Hendrina weduwe van 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)
Lichtaard---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de Gemeente en
dorpen enz. enz. jaar 1823 (2)
Lichtaard staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks) van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook Het Bildt
wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar 1823 (8)
Lichtaard, ---- Kadaster, ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster,
Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , Buwe
Klooster, Blija, Hogebeintum, Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum, Jorwerd,
dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter 1e klasse Dockters van Leeuwen A. H. het District Drogeham, aan de
landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J., en aan de landmeter der 1e
klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar 1823
(3)
Lichtendagh Pier, 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)
Lichtendahl Feite, 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)
Lichtendahl Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Lichtendahl Jan, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Lichtenvoort ….? te Lemmer wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Lemsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Lichtenvoort Theunis Hij is een van de ondertekenaars van een document als volgt: van dat zij als gerechtsdienaren zeer in het
nauw en in verlegenheid zijn gebracht dat hun tractement enz. enz. jaar 1821 (1)
Lichtenvoort W. C. S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Lichtenvoort Willem Cornelis Star Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Lichtevoort Theunis te Leeuwarden, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren in de provincie
Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1824 (5)
Lichtevoort Jacob ---- Reinders Sikke, Alberts Tjeerd, Draisma Klaas, Berends Jan, Jans Pieter, Lichtevoort Jacob en Kingma
Auke alle Dienaars bij de Regtbank er eerste instantie te Leeuwarden geven met nederheid te kennen dat zij zeer gaarne wederom
gebruik zouden willen maken vn de kamers in de dienaars schrans binnen Leeuwarden thans gebruiktb wordende als enz. jaar
1814 (2)
Lichtevoort Jacob---- Daan Cornelis Leeuwarden is aangesteld in de functie van Gerechtsdienaar te Leeuwarden i.p.v. Lichtevoort
Jacob (1)
Lichtevoort Jacob---- Daan Cornelis Leeuwarden is aangesteld in de functie van Gerechtsdienaar te Leeuwarden i.p.v. Lichtevoort
Jacob (1)
Lichtevoort Jacob te Leeuwarden Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland
met vermelding van diverse besluiten door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz. jaar 1815 (11)
Lichtevoort Jacob te Leeuwarden staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr. Leeuwarden voor de
maand November van het jaar 1815 (1)
Lichtevoort P. te Heerenveen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de Boer de B. W.
Grietman (L.G.) van Schoterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
duplicaatbilletten van ingevoerde wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand
juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Lichtevoort P. te Heerenveen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Schoterland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8364

489-6
1+18-20
18-05-1841

6029

908
23-12-1817
896
17-12-1817
5-A blz. 3
08-04-1824

6029
6839
6005
6006
6855
3699
3700
9134

933
27-11-1815
954-6
06-12-1815
5-A
08-10-1824
A-43
14-02-1834
43-A
05-02-1835
1043
28-07-1883

6243

191-25?
06-03-1814

8201

785/9
Bladzijde 2
07-05-1839

8201

785/9
Bladzijde 2
07-05-1839

8223

1199/11
254
23-11-1839
254
1231/13
14-12-1840
785/9
Bladzijde 3
07-05-1839
947
08-10-1814

8315
8201
6250

6257

410-7
28-04-1815

6257

410-13
28-04-1815

6257

410-7
28-04-1815

6283

1072
17-10-1817

8375

708-5_37
20-07-1841

6010

220
08-04-1816

Lichtevoort Pieter staat in een document Controle Heerenveen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot
benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar
1841 (4)
Lichtevoort Teunis Gerechtsdienaar te Leeuwarden, Onderwerp; vervoer van gevangenen en een declaratie jaar 1817 (1)
Lichtevoort Teunis Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Leeuwarden arr. Leeuwarden. Jaar 1817 (2)
Lichtevoort Theunis opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland
om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding
van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)
Lichtevoort Theunis te Leeuwarden Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie
Vriesland met vermelding van diverse besluiten door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz. jaar 1815 (11)
Lichtevoort Theunis te Leeuwarden staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr. Leeuwarden voor
de maand November van het jaar 1815 (1)
Lichtevoort Theunis, een lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats,
Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824 (4)
Lichthart Antje Tjallings†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)
Lichthart Antje Tjallings†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)
Lichtopstand ---- Departement van Marine, bij inschrijving zal worden aanbesteed het maken van een ijzeren Lichtopstand op
Wieringen en het afbreken van de kleine houten lichtopstand, met Bestek en voorwaarden en een tekening van bedoeld object enz.
enz. jaar 1883 (15)
Licuwina H. de weduwe, 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)
Lidal H. B. Kapitein is met zijn schip de Liberat vanuit Sunderland geladen met Steenkolen op 6 Mei te Amsterdam gearriveerd
staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms
vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Liddle M. B. Kapitein is met zijn schip de Liberal vanuit Northshields op 3 Mei te Texel gearriveerd staat vermeld op het
document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land
ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4)
dossier (8)
Liddle M. B. Nieuwenbrug-Asd. Kapitein op de Liberal, jaar 1839
Liddle R. Rotterdam Kapitein op de Cleadon, jaar 1840
Lie C. Kapitein is met zijn schip de Enigheden vanuit Terschelling op 30 April vertrokken naar Drammen staat vermeld op het
document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land
enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Lieappens? And. ---- 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)
Liebes Albert, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens
achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Liebes Gale 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)
Liebes Geertje, Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens
achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Lieblink N. de weduwe, Tuijmelaar Hendrik en zonen, Smid Mintje Johannes de weduwe , Leeman Philippus, Meijer Johannes de
weduwe de grietman verzoekt aan de gouveneur te kunnen betalen de pietensien van voornoemden wegens allen relatief de
Gendarmerie en Kozakken en van welk men de betaling enz. enz. jaar 1817 (1)
Lieblink N. te Heerenveen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco
Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van
wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger
van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Lieder A wonend Amsterdam---- Tibma J. M. de verkoping van zijn goederen te Sneek ter requisitie van Lieder A. jaar 1816 (2)
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Lieder Anthonij---- Tibma J. M. Gewezen ontvanger een protest tegen enige verkoop van bepaalde goederen, ter instantie van
eenen Lieder Anthony aangeslagen mij bericht enz. en dat de heer Haagsma ….? niet met nieuwe indtructies enz. jaar 1816 (13)
Lieder Anthony---- Tibma ….? gewezen ontvanger, betreft verkoop van zijn spullen en een protest daar tegen zodat de verkoop
wordt opgeschort er wordt ook in genoemd Haagsma S. Advocaat te Sneek, de Deurwaarder Sybrandi ….? en Lieder Anthony jaar
1815 (2)
Lieder Roelof, Hij staat op een naamlijst van gevangenen welke in de maand december 1817 in het arresthuis te Sneek gedetineerd
geweest zijn geweest met aantal dagen en vertrek of ontslag jaar 1818 (2)
Liedermooij Didericus Bernhardus---- Amsterdamsche Stoomboot Mij. wordt een consessie verleend voor het aanleggen eener
Stoomboot tusschen Amsterdam en Lemmer via Harderwijk en de mond van het Keteldiep voor Kampen enz. ook aanwezig het
reglement en tarieflijst enz., Vissingen van ….? De gebroeders en Liedermooij Didericus Bernhardus Directeuren van de
Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij, een request jaar 1828 (48)
Lieds Jan, hij wordt vermeld op een document geheele en/of gedeeltelijke vereffening der achterstallige schulden als debiteur van
de Stad Harlingen wegens geleverde diensten en/of leveranties met vermelding van het bedrag en de gedane dienst of leverantie
enz. jaar 1814 (4) dossier (7)
Liefde de Harm 509 Blokzijl 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)
Liefde de Pieter de weduwe van , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt
Onderwerp: Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel jaar
1819 (4)
Lieffijn Harlingen Schip de Reprise 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)
Liefftink E. te Rauwert, 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)
Liefsting F. (Fokko ) Aytens Predikant te Rauwerd en Irnsum hij ontvangt het Emiraat na 53 jaar predikant geweest te zijn maar
door zijn hoge ouderdom onbekwaam enz. jaar 1823 (2)
Liefsting F. (Fokko ) tot Classificaal Gecommitteerde in de Classis van Sneek Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de voordragt
van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge
der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Liefsting F. (Fokko ). te Rauwerd Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in
een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Liefsting F. (Fokko ). te Rauwerd 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)
Liefsting F. (Fokko )te Lippenhuizen Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld
in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Liefsting F. (Fokko )te Lippenhuizen Predikant Classis Heerenveen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en
ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818
(5) dossier (24)
Liefsting F. (Fokko )te Rauwerd Predikant Classis van Sneek wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5)
dossier (24)
Liefsting F. (Fokko )te Rauwerd 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)
Liefsting F. A. Dominee, een verklaring over hem o.a. dat hij 50 jaar gepredikt heeft en werkzaam was ter bevordering van de zaak
de waarheid en den deugd ez. jaar 1823 (1)
Liefsting F. A. Predikant te Sneek met als onderwerp zijn tractement ondertekend door de Scriba Timmers H. van het Classificaal
Bestuur van Sneek enz. jaar 1823 (1)
Liefstink T. te Lippenhuizen, 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)
Lieftinck F. en Savorin Lohman de M. A., er is verkiezing geweest voor de 2e kamer der Staten generaal, zijn uitgebracht 1850
stemmen waarvan 1258 op eerstgenoemde en 587 op de laatste enz. jaar 1883 (1)
Lieftinck te Zevenwouden, hij staat als lid die aanwezig is vermeld in een extract uit de Handelingen der deputaten ter uitdeling
der weduwe gelden vergaderd 6 en 7 November 1815 in de Kosterij te Leeuwarden met Ontvangsten en Uitgaven jaar 1820 (4)
Liefting J.z. Kerkvoogd bij de Hervormde Gemeente Roswinkel---- 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)
Liekedik Egbert A., 19 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
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bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz.
jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Liekedik Egbertb A., 31 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
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)
Lieklama Antje 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)
Lieklama Liekele 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)
Liekles Murk hij zet een kruisje (dit is zijn eigengezette merk) onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik
Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een
aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen
retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de
Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor
1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)
Liemburg A. Dronrijp Schip de Dronrijp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Liemburg Aalt te Dronrijp met het Schip de Dronrijp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Liemburg Aalt te Dronrijp met het Schip de Dronrijp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Liemburg Aalt te Dronrijp met het Schip de Dronrijp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Liemburg Aalt te Dronrijp met het Schip de Dronrijp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Liemburg Arend gehuwd met Noppert Hendrikje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1915 (3)
Liemburg Hein gehuwd met Eilander Geertje, 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)
Liemburg Hein, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Liemburg Jacob gehuwd met Wal van der Sjoerdtje, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Liemburg Jacobus hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Liemenburg Barteld Lourens te Schoterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de
Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Liemes Louw staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats
ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april 1816 door Honorabele
Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
Liemkoel F. W. , 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)
Liemstra Sietze Tietzes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Lemmer
niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met
aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)
Lienen Hans, 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)
Lienes A. B. te Sint Johannisga wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten
van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting
op het personeel over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Liensma Klaas O., 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)
Lienstra Auke Jarigs te Abbega, Hij tekent een brief samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij
kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz. en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega enz. enz. en dat zij
bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3)
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Lienstra B. P. te Morra staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5)
Gehele provincie (122)
Lienstra Johannes Wiebes gebruiker in Ypecolga , te Woudsend, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief wegens
aanslagen in de Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (16)
Lientjes Franciscus 213 is zijn volgnummer en Gorinchem 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)
Liepkes Loebert 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)
Lier Alle Hajes, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt
er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken
over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan
tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of
zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig
verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit
zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)
Lier Jan----Hoeksma H. T. Cargadoor te Harlingen, een handgeschreven brief van hem met zijn handtekening betreffende
Belastingen van Mulder B. Zetschipper en Lier Jan Scheepseigenaar jaar 1824 (5)
Lier van J.---- Moliere H. C. laatstelijk van beroep Klerk bij het ministerie van financieen is benoemd tot Ontvanger der Directe
Belastingen en Accijnsen te Heeg maar deze benoeming wordt op zijn verzoek weer ingetrokken en daar wordt benoemd de heer
Lier van J. enz. jaar 1825 (9)
Lier van Salomon Jacobs 75 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem
van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten
gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn te Groningen om afrekenen tot
stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3) hele staat (9)
Lierde, van Charls Louis Geb. Nederbrakel, laatst gewoond hebbende te Nederbrakel. Flankeur 19-2-183 Overleden te
Banjoemas(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Liesenga W. F. te Rijperkerk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B.
(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Liesenga W. F. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Lieshout van Leonardus, Korporaal 2e afdeeling Infanterie * 16-10-1813 Den Bosch, 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)
Lieshout van Nicolaas * Gemert 23-07-1807, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte,
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen
welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Lieshout van Thomas * Vechel 10-10-1809, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte,
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen
welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Liesinga W. F. te Rijperkerk wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Liesveld----- Mijnlieff Bonifacius Teunisz. Hij komt voor in het document Departement der Domeinen als reclemant van
Schorren en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester der Domeinen van Liesveld Vonck E. ,jaar 1818 ( 3)
Liesveld 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 Liesveld de heer Vonck E.
Jaar 1817 (4)
Liesveld 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 Liesveld de heer Vonck E.
Jaar 1817 (3)
Lietaart P. te Gouderak, 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)
Liethof Lodewijk * Breda 23-05-1815, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht,
voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit
hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Lietstra Klaas H., 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
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gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier
(21)
Lieuwe Janke weduwe van Rusgen Tjeerd in kwaliteit als huurder van een Zathe en lande op het Bildt : Onderwerp het verlengen
van het huurcontract enz. jaar 1814 (10)
Lieuwe Leeuwen Douwe Klazes 318 Terschellingis 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)
Lieuwe M. S?. , Kornelis W. K. en Grasveld S. S. zij schrijven en ondertekenen een brief aan de gouveneur dat het in het dorp
Oldeboorn de gewoonte was om 8 maal per jaar rond te gaan voor de armen zoals in 1810 en daarvoor, maar in 1811 is dat minder
geworden en is er een schuld ontstaan enz. verder vinden zij dat het dorp geheel in het verval zal gaan, de vaarten worden
onbruikbaar en bomen en heggen om het Kerkhof greien wild enz. enz. jaar 1815 (3)
Lieuwema J. R. te Dragten wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om
vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Lieuwema Jelle Romkes 4 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon
(o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)
Lieuwema Jelle staat vermeld in een document van voor te dragen personen als Onder Officieren bij de Schutterij van Dragten
met vermelding van rang enz. jaar 1815 (3)
Lieuwens & C. te Heerenveen uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Lemsterland zijn
ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd
jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Lieuwens & Comp. te Heerenveen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Lieuwens & Comp. te Heerenveen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan
wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Lieuwens & Comp. te Heerenveen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Lieuwens & Comp. te Heerenveen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Lieuwens & Comp. te Heerenveen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Lieuwens & Comp. te Heerenveen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Stad Sloten zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Lieuwens & Comp. te Heerenveen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij 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)
Lieuwens & Comp. te Heerenveen uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Idaarderadeel zijn
ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840
(4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Lieuwens & Comp. te Heerenveen, Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Lieuwens A. J. Ds. te Oudega wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Lieuwens A.---- Jacobs Trijntje in leven huisvrouw van Lieuwens A. het betreft een request van de Kerkvoogden van Nijehaske
tot het accepteren van een legaat van 630 franken of f. 300.- bij legaat door Jacobs Trijntje bij testament van den 22-11-1813 aan
de Diaconen enz. jaar 1815 (3)
Lieuwens And’s hij ondertekend als lid van de Gemeente Haske: Metz Petrus Johannes , Regter bij de Regtbank te Heerenveen
wonende te Oudehaske Gemeente Haske dat in de reparatie tot vinding van het tekortkomende gelden in 1814 Ondertekend door
het Gemeentebestuur van Heerenveen enz. jaar 1815 (2
Lieuwens Andreras Lieuewes, vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal van
voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819 die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in
veiling gebrachte en in koop gegunde domeinen onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de finale akte en
Brouwer Gerben Jetzes, Kool van Heerens Wesselius Balster en Wielandt Jarich Tadema en Andrea Arnoldus Johannes in
kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz. jaar 1820 ( 5- dossier 92 )
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Lieuwens en Co. is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Lieuwens en Co. te Heerenveen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Lieuwens en Co. te Heerenveen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Gaasterland in de
maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden
enz. jaar 1840 (6)
Lieuwens en Co. te Heerenveen wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Schoterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Lieuwens en Comp. te Heerenveen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Weststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en
aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Lieuwens H. A. (Hillebrand Andries) hij wordt beroepen als Predikant te Oude Houtpade en Nieuwe Houtpade) = Oldeholtpade
en Nijeholtpade in de Classis van Heerenveen, jaar 1819 (2)
Lieuwens H. A. te Idaard wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Lieuwenstein Abraham Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Lieuwers & Co te Heerenveen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer W.
(Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
enz. jaar 1841 (6)
Lieuwers & Comp. te Heerenveen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Lieuwers Cornelis ---- Breland Joh. H. St. Jacobaparochiehij was Schipper op een Tjalkschip genaamd Groningen No. 384,
geladen met Koopmansgoederen en gedetineerd naar Rendsburg den 8e dezer maand op het strand van St.Jjacobi parochie was
reddeloos geraakt en dat dit vaartuig zonder enig scheepsvolk aan boord te zijn enz. en daar een inventaris van is opgemaakt (hier
vermeld)en dat eerstgenoemde hier ook vermeld is enz. ondertekend door de Schout Wassenaar K. A. Jaar 1814 (4)
Lieuwersma Jelle Romkes 4 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde
persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog
met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)
Lieuwes & Comp. te Heerenveen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Lieuwes Aafke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)
Lieuwes Aaltje, 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)
Lieuwes Age, hij is één van de vissers die op het zeestrand van Schiermonnikoog zijn komen te vervallen met Snikkenschip en
alle negen thuis behorende in Paesens en zijn door het invallen van de nagt met stilte en holle zee het Vriesche gat mis geraakt enz.
jaar 1819 (2)
Lieuwes Andries---- Dalmolen H. ondertekend een brief als Schout van de Gemeente Haske dat hij zijn post heeft geconstitueerd
heeft en heeft hij de voldoening voor te dragen Lieuwes Andries erfgezetene en Lid van den Raad der gemeente enz. jaar 1814 (2)
Lieuwes Arjen 27 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Lieuwes Arjen 506 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Lieuwes Bauke te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Lieuwes Baukje---- Vries de Lieuwe Tijsses geboren te Hardegarijp, Fuselier in de 2e Comp. eerste Batt. Agtste afd. Nationale
Infanterije. Onderwerp: toezending van zijn doodsextract (aanwezig) dat hij is overleenz. Enz. jaar 1825 (den op 1 Maart 1825 te
Hardegarijp van beroep Schoenmaker aldaar en ongehuwd zoon van Vries de Tijs Cornelis van beroep Arbeider en Lieuwes
Baukje enz. jaar 1825 (3)
Lieuwes Bernardus Lieuwes---- Vries de Bernardus Lieuwe (aantekening in kolom zal zijn Lieuwes Bernardus Lieuwes) 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)
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Lieuwes Dirk te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Lieuwes Eesge wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven
zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
Lieuwes Eesge, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Lieuwes Fedde te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie op
hooger orde ontworrpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.
en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)
dossier (23)
Lieuwes Folkert wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Lieuwes Freerk, 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)
Lieuwes Geele---- Klazen Willem de weduwe wegens 30 weken kostgeld wegens de aanbestelde gealimenteerde Lieuwes Geele,
Wordt vermeld als Crediteur op een staat van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne enz. jaar 1815 (6)
Lieuwes Gerrit te Ballum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14
Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)
Lieuwes H. A. Predikant 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)
Lieuwes H. 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)
Lieuwes H. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)
Lieuwes Hendrik, hij is één van de vissers die op het zeestrand van Schiermonnikoog zijn komen te vervallen met Snikkenschip
en alle negen thuis behorende in Paesens en zijn door het invallen van de nagt met stilte en holle zee het Vriesche gat mis geraakt
enz. jaar 1819 (2)
Lieuwes Hiske Timmerwinkel van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Lieuwes Hylke, Timmerman te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Lieuwes IJmkje wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Lieuwes Jacob, 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)
Lieuwes Jacoba, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)
Lieuwes Jan hij staat vermeld op een document van zodanige vaste goederen enz. enz. enz. als Huurder van een een stuk land
van 122 Pondematen voor 5 jaren ingaande enz. voor het bedrag van fl. enz. op het hoogterp te Leeuwarden van enz. enz. jaar
1820 (7)
Lieuwes Jan, Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier
(21)
Lieuwes Jan, Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige schulden
van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de
Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)
Lieuwes Jimke wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven
zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
Lieuwes Jimke, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3) dossier
(32)
Lieuwes Johannes hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement
Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814
(6)
Lieuwes Klaas 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)
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Lieuwes Latske te Jorwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Lieuwes Lieuwe Minkes 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)
Lieuwes Lieuwe Murks---- Moed Roelof Jans wonende te Haskerdijken 1e Luitenant bij de 5e Comp. 5e Bat. Landstorm te
Heerenveen (arrondisement) wordt voorgedragen voor ontslag en dit wordt verleend omdat hij niet geschikt is als officier enz. hij
gaat weer terug naar de enz. en dat de Sergeant Lieuwes Lieuwe Murks in de plaats van den 2e luitenant welke de 1e luitenant
plaats enz. en dat in zijn plaats weer de Sergeant Willemsma Haje (schoolonderwijzer te Haskerdijken) wederom Sergeant Majoor
enz. jaar 1814 (2)
Lieuwes M. L. 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
Lieuwes M. L., het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en waarvan Proces
Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze overeenkomst is
opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn op uitnodiging aanwezig
de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz. jaar 1821 (9)
Lieuwes M. voormalig Administrateerend Dorpsgecommiteerde van Haskerdijken enz. dat de slotuitkering nog niet door hem is
geschied enz. staat vermeld in een document betreffende de rekening over de dienst van 1814 van de gemeente Oldeboorn jaar
1815 (2)
Lieuwes Murk L. als voormalige Administreerende de Dorpsge commiterde van Haskerdijken enz. enz. hij is aangemaand om de
storting van het batig slot enz. Over den jare 1811 enz. enz., jaar1815 (2)
Lieuwes Murk L. in qualiteit als voormalig administrerende dorpsgecommiteerde van Haskerdijken dat hij nog niet voldaan heeft
aan de overbrenging van het batig slot enz. jaar 1815 (2)
Lieuwes Murk L. voormalig administrerende Dorpsgecommiteerde van Haskerdijken hij heeft het batig saldo van 1811 nog niet bij
de ontvanger ingeleverd enz. jaar 1815 (1)
Lieuwes Murk L., Hij ondertekend mede een brief met als onderwerp; dat zij allen Eigenerfde Ingezetenen van den Dorpe
Haskerdijken zijn en Vegelin van Claerbergen Valerius Lodewijk voornaam Landeigenaar van HaskerdijkenDat bij de
samenstelling de nieuwe gemeenten tijdens het Fransche bewind het voormelde dorp is betrokken onder Oldeboorn en dat de
inkomsten van de dorpsgoederen aan de gemeentkas zijn vervallen enz. enz. zij verzoeken dan ook dat enz. enz. jaar 1814 (4)
Lieuwes Murk Lieuwe Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Oldeboorn enz. enz. jaar 1822 (2)
Lieuwes Murk Lieuwes , Raad van zetting van Oldeboorn, Hij is voorgedragen als Schatter der Belastingen te Blesdijke enz. jaar
1823 (4)
Lieuwes Murk Lieuwes Lid van de Raad van Loting van het district van Ontvang van Oldeboorne in 1807 Taxateur der
verponding in de Provincie Zeeland en vervolgens enz. enz. is benoemd tot Schatter voor de Personele en Mobilaire Belasting in
het ontvang van Knijpe, Mildam en Tjallebirdt dit document is ondertekend door Doesburgh van W. Controleur der Directe
Belastingen enz. voor de ontvang van Wolvega, Oudetrijnrijne, Noordwolde en Blesdijke, ook Riesen van J. W. Ontvanger te
Wolvega, Tietema L. B. Ontvanger Oudetrijne, Gasinjet P. Ontvanger te Noordwolde, Smit Js. Ontvanger te Blesdijke, Boelens
van F. A. Ontvanger van Joure en Haske enz. jaar 1823 (4)
Lieuwes Murk Lieuwes---- Prins Fokke Jans, scheepstimmerbaas aan de Welle onder Nijehaske, een handgeschreven brief met
zijn handtekening, hij heeft voor zijn werklieden(Smid Harmen Eleveld, Jong de Hans Lieuwes, Bijlsma Sietze Franzes, Jong de
Bote Wiebes, Dijk van Wieger Stoffels, Postma Hendrik Hendriks) zes kleine woningen of kamertjes gebouwd en dat genoemde
bewoner huur aan hem betaald , en hij maakt bezwaar tegen de opgelegde huurwaarde door de schatter Lieuwes Murk Lieuwes
opgelegd, jaar 1824 (5)
Lieuwes Murk Lieuwes te Haskerdijken , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Oldeboorn in
1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Lieuwes Murk Lieuwes te Haskerdijken 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)
Lieuwes Murk Lieuwes---- Vries de Mintje Gaeles is voorgedragen als schatter bij de belastingen in het Oranjewoud (de
voormalige Gemeente Knijpe) en Visser Jan Peters te Sint Johannesga verdr een brief met bezwaar omdat bovendien beide
Kasteleins zijn enz. enz. Vries de M. G. als zodanig op het nabijgelegen Oranjewoud woonachtig is enz.enz. verder een
Procesverbaal waarin genoemd worden Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman, Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Assessor,
Doesburgh van W. Arr. Inspecteur, Jongstra F. A. Ontvanger beide eerstgenoemde zijn hierbij benoemd en als bijschatter
Schotanus Jelle Klazes Schatter te St. Johannesga verder worden genoemd voorgesteld tot schatters Lieuwes Murk Lieuwes Boer
te Haskerdijken Schatter gemeente Haske en Tjalleberd, Jong de Klaas Klazes Boer te Tjalleberd enz. Schatter te St. Johannesga en
Knijpe jaar 1825 (12)
Lieuwes Oege 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)
Lieuwes Otte wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo
van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
Lieuwes Otte, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Lieuwes P. ---- Banga Aafje Jans weduwe van Lieuwes P. onder Aalsum tegen Witteveen Jouwert te Dockum.onderwerp
vernietiging van een koopcontract aangegaan op 28-02-1817 van een huis no. 58 schuur enz. dat het vonnis behelsende enz. tevens
ook Bergsma Johannes Casparus in de tijd te Metslawier woonachtig heeft aan de heer Witteveen Jouwert in leven echtgenoot van
Stapert Tetje en aan Reiding Jan Pieters verkogt zekere landerijen enz. de heren Witteveen Jouwert en Reiding Jan Pieters hebben
deze landerijen weer doorverkocht aan Banga Aafje Jans enz. enz. enz. jaar 1825 een dossier (10)
Lieuwes Sipke Hij tekend mede als Gemeentebestuurslid het navolgend document: een lijst van de Gemeente Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten
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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)
Lieuwes Sipke wed. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit
van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Lieuwes Sipke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat
door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Lieuwes Sjoerd 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)
Lieuwes Sjoukje, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
jaar 1812 (2)
Lieuwes Sjoukjen, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Lieuwes Sjoukjen, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Lieuwes Theunis 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
Lieuwes Tjalling wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven
zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
Lieuwes Tjalling, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Lieuwes Trijntje, 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)
Lieuwes W. L. Tekent een document als lid der Gemeenteraad van Oldeboorn bereffende Algemeene achterstallige schulden enz.
enz. jaar 1814 (7)
Lieuwes Willem de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Lieuwes Willem de weduwe, 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)
Lieuwes Willem, 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)
Lieuwes Wobbe, 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)
Lieuwes Ygle wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat
door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Lieuwes Ype gecollecteerd bij de begrafenis van hem, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van
1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4)
Lieuwes Ype gecollecteerd bij de begrafenis van hem, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van
1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4)
Lieuwma 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)
Lieuwma F. , wordt vermeld in de staat van betaalde posten wegens hetgeen volgens ingekomen rekeningen wegens geleverde
goederen betaald moet worden enz. enz. jaar 1815 (3)
Lieuwma Fokke 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)
Lieuwma M. 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)
Lieuwsma Foke Lieuwes, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente
Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)
Lieuwstra Dooitse Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1828 (5)
Lieuwstra Hendrik Tjeerd, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1828 (5)
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Lieve Vrouwenkerk---- Brugge (Belgie) onderwerp; de reparatie aan de toren van de Lieve Vrouwenkerk enz. jaar 1817 (2)Lieve Vrouwenparochie Onderwerp: het opnieuw opmeten van de grenzen enz. Jaar 1823 (2)
Lieve Vrouwenparochie staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks) van Achtkarspelen en Ferwerderadeel
ook Het Bildt wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar
1823 (8)
Lieve Vrouwenparochie, Giezen van A. , Landmeter der 1e klasse Onderwerp: Opmetingen voor het kadaster enz. enz. met de
staat van opmeting erbij Dronrijp, Menaldum, Marssum, Hennaarderadeel, St. Jacoba parochie en Lieve Vrouwenparochie, jaar
1821 (2)
Lievens P. A. Kapitein is met zijn schip de Nijverheid op 1 Mei vanuit Leverpool vertrokken naar Antwerpen, staat vermeld op het
document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land
enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Lieverink Pier 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)
Lievestroo Hendrik, 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)
Lievevrouwenparochie---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de
Gemeente en dorpen enz. enz. jaar 1823 (2)
Liewes Murk---- Eijck van W. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Haskerland, Onderwerp: Het Tractement van de
Baljuw enz., ook een staat van Credit en debet betrekkelijk de Districts Kas van haskerland over 1811 die betreffen een aantal
rekeningen daarin genoemd : Borger J. de weduwe betreft haar rekening, wat niet beschouwt kan worden als een particuliere
zaak tussen hem en de Ritmeester Aardenburg vermits op order van de toenmalige Municipaliteit van Joure en wel Schaap
Harmen L. en Liewes Murk ten dienste van het 2e regiment Cavallarien door haar man is geleverd en verhuurd een stallinge voor
8 paarden en nog een rekening voor geleverde vervrissingen aan de Militairen bij Sytzes Jeen, Wijnsma Johannes wegens vertering
door de Chandarmes, Cornelis Ruurd wegens wagen vragten, Harmens Heinte en Fokes Foke,Oenes Jochum , Reinders Pieter,
Pieters Sierd allen voor Wagenvragten, zij hebben allen nog geld tegoed enz.enz. enz.jaar 1820 (8)
Liezenga W. F. te Rijperkerk wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Liezinga Gatske, 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)
Liezinga J. J. te Hardegarijp verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning om een uitgang te maken
naar de rijksweg enz. enz. tevens de toestemming enz. tevens een tekening (Blauwdruk) aanwezig jaar 1916 (9)
Liezinga W. T. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Liffers J. te Oldeberkoop, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Barghof
Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak
tevens de wijze van behandeling en het aantal en soort van dieren, Jaar 1841 (5)
Liffersma Pieter J. te balk 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)
Lignij de A. D. te Veere Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Ligny de A. D. te Veere Predikant Classis van Middelburg wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5)
dossier (24)
Ligny de A. D. te Veere, 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)
Ligtema Sybren H. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,
zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot,
smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)
Ligtendahl H. H. te Franeker uitbetaald een bedrag van fl. 19-53 door de curator in zijn faillissement jaar 1841 (1)
Ligter Hendrik * 27-06-1821 Oosterhout wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen informatie zoals
uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden
aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van Ontslag weggezonden of bij
regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden komen voor) enz. jaar 1840
(6)
Ligtervoort Pieter * 1795, wonende te Heerenveen, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig
voor den dienst hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3)
Ligtevoort Jacob te Leeuwarden, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in
voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3)
Ligtevoort Teunis te Leeuwarden, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland
in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3)
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Ligtevoort, Jacob Ligtevoort * 21-11-1794 Nieuwe Schans, gedoopt aldaar 24-11-1794, jaar 1838
Ligtevoort….? staat op een lijst met de biedende lieden voor de levering van 300 lange witte broeken, 100 capotten, 350 linnen
fourage zakken en 350 paar wollen mans kousen met bedragen per stuk en totaal enz. jaar 1814 (2)
Ligthard Jetse Vedde---- Baklo Oene plaatsvervanger voor Ligthard Jetse Vedde wordt vermeld op een Nominative Lijst van het
1e Bat. Art. Nat. Mil. No. 3 der manschappen dewelke op 31 mei 1817 in het jaarlijkse ontslag begrepen en zich tot hier nog niet
gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (2)
Ligthart ….? de weduwe en hare twee kinderen in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid en zij kunnen naar
Veenhuizen worden opgezonden enz. jaar 1840 (3)
Ligthart ….? te Sijbrandaburen wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Ligthart Antje Tjallings, wordt vermeld Nominatieve staat no. 70/167 der kinderen in de Gemeente IJlst opgegeven om naar de
Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.
1842 (8)
Ligthart Antje Tjallings†, wordt vermeld Nominatieve staat no.32/70 der kinderen in de Gemeente IJlst in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)
Ligthart Antje Tjallings†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)
Ligthart Auke, Fuselier algemeen depot der landmagt no. 33 * 30-06-1813 Sneek , 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)
Ligthart D. G., Proces verbaal tegen Pieter H. Hobma, Slagter te Tirns (wordt ook in genoemd als partij D. G. Ligthart, jaar 1840
(9)
Ligthart F. F.. Chalouproeijer hij staat op een document met 5 kolommen informatie dat hij bekend ontvangen te hebben (en zet
zijn handtekening daarvoor) van de Commisen Visiteurs aan boord van ’s Rijks Uitlegger Boreas bij de Engelsmansplaats de
somma van enz. jaar 1825 (2)
Ligthart Jetze Feddes 26 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van
Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt.
Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e
augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)
Ligthart T. T. wegens 31 dagen kostgeld over de enz. Hij wordt vermeld op het document Rekening en Verantwoording welke
zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. jaar 1825 (6)
Ligthart T. te Sijbrandaburen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J.
(Frans Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Ligthart T. te Sijbrandaburen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Rauwerderhem in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Ligthart Tjalling Alles Sneek Schipper, jaar 1838
Ligthart Tjeerd Tjallings 25 jaar , gehuwd hebbende een kind, Komt voor op een lijst van voordracht voor de functie van Matroos
op den uitlegger bezuiden Engelsmanplaats enz. i.p.v. de overleden Buisman Fedde enz. jaar 1822 (2)
Ligthart Tjeerd Tjallings---- Buisman Fedde wegens zijn overlijden is benoemd Ligthart Tjeerd Tjallings als Matroos op den
uitlegger bezuiden de Engelsmansplaat enz. enz. jaar 1822 (2)
Ligthart Tjeerd Tjallings wordt vermeld in een document; eene opgaaf van het personeel der ambtenaren gestationeerd op s’Rijks
uitlegger in het Vriesche Gat, bezuiden de Engelsmansplaat met bijvoeging hunner functie en tractementen jaar 1825 (2)
Lijbering J. Directeur te Dokkum betreft het Schip de Admiraal de Ruiter, komt voor in een document gedetailleerde opgave van
alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878 met 13
kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar
1878 (4) dossier (22)
Lijbering J. Directeur te Dokkum betreft het Schip de Admiraal de Ruiter, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
Lijbering J. Directeur te Dokkum betreft het Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
Lijbering Jac. met zijn stoombooten de “Tjerk Hiddes”, de “Admiraal Tromp”en de “Admiraal de Ruiter” hij wordt vermeld in :
Een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van
Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale vaarwaters enz. enz. jaar 1891 (6) dossier (13)
Lijbering Jac’s Directeur – Boekhouder der Nieuwe Dokkumer Stoombootrederij te Dokkum schrijft een brief aan de
gedeputeerde Staten die hij ondertekend met het verzoek om een vergunning voor de bestaande dienst tussen Dokkum en
Leeuwardente mogen Continueren met hun stoombooten de “Tjerk Hiddes”, de “Admiraal Tromp”en de “Admiraal de Ruiter” van
alle drie zijn de maten en diepgang vermeld enz. jaar 1891 (4)
Lijbering J. (1) hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen
vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de
maten en aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16
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Lijbering Jacobus---- Vries de Doederus, Wijnhandelaar, Slooten van Adolf, Zeepzieder en Olieslager, Barneveld Jan
akte 25 t/m 30 Lambertus, Koopman , Lijbering Jacobus, Logementhouder allen Commissarissen van de Nieuwe Dockumer
Stoombootmaatschappij te Dokkum Onderwerp: o.a. handgeschreven brief met hun handtekeningen , een aankondiging van de
Dienstregeling van Dockum op Leeuwarden (ook een advertentie aanwezig in het dossier) , tevens het Tarief voor Personen en
Bagage, jaar 1881 (6)
13 t/m 16
Lijbering Jacobus, Logementhouder te Dockum thans ondernemer van de Stoombargedienst van Dokkum op Leeuwarden daarbij
25-03-1868
vergunning verzoekende tot het in de vaart brengen eener stoombarge van Dokkum op Leeuwarden tot het vervoeren van
passagiers en goederen enz. enz. jaar 1868 (63)
734
Lijckama a Nijeholt….? het betreft zijn declaratie deze wordt teruggezonden omdat er niet moet worden vermeld dat hij
07-08-1823
vertrokken is uit Oldeboorn maar dat het Heerenveen enz. jaar 1823 (2)
615-2, 11-2
Lijcklama ….? te Ferwerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
19-06-1840
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (8)
220
Lijcklama a Nijeholt Militie commissaris over de acht laaste Kantons van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
27-05-1817
Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. dat Sijbrandus Egbert van Haulerwijk van beroep Arbeider zoon van Egberts
Sijbrand overleden en van Trijntie ……. Arbeidster aldaar in de Militie documeten staat dat hij in 1795 is geboren maar geeft zelf
aan in 1796 geboren te zijn jaar 1817 (1)
168
Lijcklama a Nijeholt Commissaris in het Arrondissement Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
21-02-1815
betreffende de Floreenpligtigen van Mildam enz. jaar 1815 (2)
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Lijbering J. (2) directeur Dockumer Stoombootmaaschappij hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle
stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie
hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16
Lijbering J. Dokkum Schip de Admiraal de Ruiter, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar
1873 (14)
Lijbering J. Dokkum Schip de Admiraal de Ruiter, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een
gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar
1874 (13)
Lijbering J. Dokkum Schip de Tjerk Hiddes, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde
opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)
Lijbering J. Dokkum Schip de Tjerk Hiddes, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde
opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)
Lijbering J. te Dokkum, een vergunning betreft het Schip de Admiraal de Ruiter, komt voor in een Dossier; Verkeer over het
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Lijbering J. te Dokkum, een vergunning betreft het Schip de Admiraal Tromp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Lijbering J. te Dokkum, een vergunning betreft het Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Lijbering Jac. Dokkum Verzoek om een vergunning om te mogen varen van…. naar…. Jaar 1891(5)

Lijcklama a Nijeholt Commissaris in het Arrondissement Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende het overlijden van Kooiker L. G. lid van de Raad der Gemeente hij voorsteld Sierdsma Sierd Pieters en Hoekstra
Pieter Merks enz. jaar 1815 (2)
Lijcklama à Nijeholt J. A. (Jan Anne) Jhr. wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur van Opsterland in een document genaamd ter
voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Zeven Grietenijen & de
Stad Sloten Contributie/Zeedijken bestaat uit enz. ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz. jaar 1841 (12)
Lijcklama a Nijeholt W. U. Grietman van Utingeradeel 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)
Lijcklama a Nijeholt (T. M.) Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken dat namens Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden Prinsce van Oranje Nassau Groot Hertog van Luxemburg is
benoemd als Hoofd Officier Sloet van Oldmetenberg en de Heer Tuttel verder de Majoor Driesen A. enz. jaar 1817 (1)
Lijcklama a Nijeholt ….? te Beetsterzwaag wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland 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)
Lijcklama à Nijeholt A. G. (Augustinus Georg)----Haga A. P. Gewezen Ontvanger van Oldeboorn, De Grietman van Utingeradeel
Lycklama à Nijeholt A. G. (Augustinus Georg) schrijft in een door hem ondertekend document o.a. indien er iets aan deze
rekeningen mocht ontbreken dan heeft dat te maken met zijn ( Haga A. P. ) Faillissement enz. enz. jaar 1816 (1)
Lijcklama a Nijeholt A. G. (Jonkheer) 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)
Lijcklama a Nijeholt A. G. en Waringa Dirk Freeks beide Kapitein zijn goedgekeurd door de mannen van de Landstorm tot de
eerste Lt. Colonel en de 2e als Adjudant bij het 5e bataillon , verder wordt genoemd Smeding Harke Sipkes en Koopman Sake
Rinses beide 1e Luitenants benoemd tot Kapitein en Keizer Jan Harmens tot Kapitein wordt aangesteld enz. jaar 1814 (2)
Lijcklama a Nijeholt A. G.---- Lycklama a Nijeholt T. M. Militie Commissaris en dit stuk is ondertekend door Lijcklama a
Nijeholt A. G. als Lid der Staten van Vriesland enz. jaar 1819 (1)
Lijcklama a Nijeholt A.G. 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)
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Lijcklama a Nijeholt als lid van de vergadering der Staten Generaal als hij afwezig zal zijn zal Blocq van Scheltinga Daniel het
Commissariaat van het Arrondissement Heerenveen waarnemen enz. beide ondertekenen deze documenten jaar 1814 (3)
Lijcklama a Nijeholt Augustinus Georg 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)
Lijcklama a Nijeholt Augustinus Georg---- Lijcklama a Nijeholt Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Lycklama a Nijeholt Augustinus Georg Lid van de Staten van Vriesland hem
geeft te kennen dat den verlofganger Pietersma Pieter Sibles Loteling van de jare 1816 ingelijfd bij enz. en dat wegens uit hoofde
van afwezigheid is overgeslagen Betzema Betze Johannes die in no. 18 was gevallen en in wiens plaats als nummer verwisselaar
Brink ten Wijtse Willems hebbende no. 19 enz. jaar 1817 (1)
Lijcklama a Nijeholt---- Bergsma Jacob Johan te Dronrijp, hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van
Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn verzoek dat de declaratie groot f 175
terzake de kosten van waarneming der functie van de Heer Lijcklama a Nijeholt Commissaris van het arr. Heerenveen enz. jaar
1815 (3)
Lijcklama a Nijeholt---- Boom Johannes 1 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 1 hij staat
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een
brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz.
jaar 1817 (5)
Lijcklama a Nijeholt---- Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de Militiecommissaris Lijcklama a Nijeholt een geschreven missive aan de
Gouverneur in de contributie voor de Schutterij over het laatste half jaar van 1815 enz. jaar 1817 (7)
Lijcklama a Nijeholt F. M.---- Vrijdag J. te den Haag schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris van Vriesland de heer
Lijcklama a Nijeholt F. M. met als onderwerp: de leverantie van 1770 linnen onderbroeken en 1770 paar wollen sokken te
gebruiken voor de Militie blijkens bijgevoegd bewijs (aanwezig) van de heer Spoelstra B. en verzoeke te betalen de rekening van f.
3318:15:-- enz. jaar 1814 (3)
Lijcklama a Nijeholt F. 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)
Lijcklama a Nijeholt G. W. F. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe
Makkinga aan Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor
ongeveer 40 jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde
voorzien de zelve spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)
Lijcklama a Nijeholt G. W. F. houdende een verzoek om benoeming tot Procureur voor de arrondissements regtbank te
Heerenveen enz. jaar 1840 3)
Lijcklama a Nijeholt---- Guuleris?....? Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het Smeek rekwest van Jager de Ulke
Wolters dat hij in de looting is gevallen van den jare 1815 maar omdat hij al voor de looting bij den Officier van den burgelijken
Stand tot het huwelijks voorwaarden enz. verder wordt genoemd Vries de Evert Oukes als gehuwd persoon met vrouw en on
mondig kind enz. dit rekwest is ondertekend met getuigen als Krimps L. en Meijer W. evens een ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland door de Militie Commissaris Lijcklama a Nijeholt dat de Jager wegens Desertie is gedetineerd te
Leeuwarden, verder genoemd Spinnius Jan Ages en Vries de Evert Aukes No. 6 en No.10 en Plantenga Jan Ourkes die is
vrijgesteld omdat de Jager enz. jaar 1817 (6)
Lijcklama a Nijeholt H. L.---- Schaap H. H. en Lijcklama a Nijeholt H. L. beide Landeigenaren, ondertekenen een brief aan de
Gedeputeerde Staten van Vriesland betreffende het vervangen van een zekere Duiker in de Grooten weg der 1e Klasse van
Leeuwarden naar de Overijselsche Grenzen enz. jaar 1841 (8)
Lijcklama a Nijeholt Hieke weduwe van Jansma S. met 2 kinderen, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche
paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats
en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Lijcklama a Nijeholt J. A. Asseesor bij absentie van de Grietman van Opsterland ondertekend hij 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)
Lijcklama a Nijeholt Militie Commissaris---- Heemstra v. C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in
Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat op missive van de heer
Lijcklama a Nijeholt Militie Commissaris enz. jaar 1817 (2)
Lijcklama a Nijeholt Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie
dat Lycklama a Nijeholt Augustinus Georg Lid van de Staten van Vriesland hem geeft te kennen dat den verlofganger Pietersma
Pieter Sibles Loteling van de jare 1816 ingelijfd bij enz. en dat wegens uit hoofde van afwezigheid is overgeslagen Betzema Betze
Johannes die in no. 18 was gevallen en in wiens plaats als nummer verwisselaar Brink ten Wijtse Willems hebbende no. 19 enz.
jaar 1817 (1)
Lijcklama a Nijeholt Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dagen van
Inspectie bij de Nationale Militie enz. jaar 1817 (4)
Lijcklama a Nijeholt Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende voordragt der
Lotingsdagen voor de Nationale Militie enz. jaar 1817 (6)
Lijcklama a Nijeholt Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een inspectie in
Gorredijk die plaats moet hebben voor de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)
Lijcklama a Nijeholt Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie
enz. jaar 1817 (3)
Lijcklama a Nijeholt Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz.
jaar 1817 (3)
Lijcklama a Nijeholt Militie Commissaris van het 1’ district ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat de laatste volkstelling met een lijst van het aantal personen in 9 plaatsen in dit district
Heerenveen en in het Canton Vollenhoven 6 plaatsen enz. jaar 1815 (5)
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Lijcklama a Nijeholt Militie Commissaris wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817 (1)
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie
dat Molenaar Hijlke Wijbes Houtkoper ter Lemmer en Posthuma Arend Arends te Stavoren en Goot van der Jan Brands te Balk
het betreft hun request enz. jaar 1818 (5)
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie
dat Posthumus (ookPosthuma) Arend Arends Beurtschipper te Stavoren het betreft zijn verzoek (aanwezig) om ontslagen te
worden als 2e Luitenant enz. jaar 1818 (4)
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie
dat Goot van der Jan Brands te Balk zijn ondertekende request (aanwezig) aan Zijne Majesteit de Koning dat hij ootmoedig
verzoekt ontslagen te worden van zijn post als 2e luitenant om reden dat hij Brandmeester te Balk is enz. jaar 1818 (4)
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie
dat de jongeling genaamd Borger Wiebe Annes als Leerling bij de Heer Brouwer van beroep Apotheker maar dat zijn moeder enz.
jaar 1818 (4)
Lijcklama a Nijeholt T. M. als Militie Kommissaris het betreft zijn declaratie voor reis en verblijfkosten naar Steenwijk enz. jaar
1821 (1)
Lijcklama a Nijeholt T. M. Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken dat Groot de Hendrik geboren te Workum 16-02-1792 is volgens bijgaand gelegaliseerd attest van de voogden van het
Burgerweeshuis op de 18e juli 1809 uit dat gesticht gerequireerd ondertekend door Schultze H. en heeft het Corps pupillen te
Versailles enz. jaar 1817 (7)
Lijcklama a Nijeholt T. M. te Utingeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Lijcklama a Nijeholt T., ---- Muntz R., Fockens L., Lijcklama a Nijeholt T., Oeberius H. Braunius, Haitsma J. allen te Bolsward
als.gecommiteerden uit het Gereformeerde Kerkgenootschap enz. verzoeken tot instandhouding der Diaconiekas enz. dat zij
onwillige ledematen hebben die niet willen betalen enz. tevens een brief van Serinelius Petrus dat hen gesommeerd is binnen drie
dagen wegens enz. jaar 1815 (5)
Lijcklama a Nijeholt te Bolsward en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Stad Hindelopen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten
ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Lijcklama a Nijeholt te Bolsward is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Lijcklama a Nijeholt te Bolsward staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer W.
(Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
enz. jaar 1841 (6)
Lijcklama a Nijeholt te Bolsward staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar
1841 (6)
Lijcklama a Nijeholt te Bolsward staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Lijcklama a Nijeholt te Bolsward 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 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)
Lijcklama a Nijeholt te Bolsward Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel
in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (8)
Lijcklama a Nijeholt te Bolsward uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Lijcklama a Nijeholt te Bolsward uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Lijcklama a Nijeholt te Bolsward uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel
zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar
1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Lijcklama a Nijeholt te Bolsward uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Lemsterland zijn
ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd
jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Lijcklama a Nijeholt Tinco Martinus Dijks Gedeputeerde wordt vermeld als als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd
ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Hemelumer Oldephaert
en aanhorige Zeedijken bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
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Lijcklama a Nijeholt---- Visser Jan Pieter is door zijne Majesteit bij besluit van enz. benoemd tot 1e Luitenant en daarom is de
plaats van 2e Luitenant vacant en wordt voorgedragen Glee de Gerrit Hendriks oud 28 jaar deze brief is ondertekend door de
Militiecommissaris Lijcklama a Nijeholt enz. jaar 1817 (3)
Lijcklama a Nijeholt W. H., hij wil zich 6 weken buiten de grietenij begeven en stelt voor als zijn plaatsvervanger de Heer
Assessor Hoijtema P. S. enz. jaar 1841 (3)
Lijcklama a Nijhgolt Hoite Lubartus te staat vermeld op een lijst met 39 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij
van Idaarderadeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in
de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan
welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)Roordahuizum
Lijcklama a Nijholt te Bolsward is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Lijcklama a Nijholt te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens
Burgemeester en Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Lijcklama a Nijholt te Bolsward 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 Lemsterland 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)
Lijcklama à Nyeholt …? te Bolsward, 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)
Lijcklama Augustus 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)
Lijcklama Hooite Lubartus te Roordahuizum staat vermeld op een lijst met 39 namen van Grondeigenaren langs de weg in de
Grietenij van Idaarderadeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften
vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort,
aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)
Lijcklama P. komt voor op; Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te weten
Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz. Als Groote Grondpachter jaar 1815 (3) dossier (34)
Lijcklama P. te Arum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Lijcklama Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en
ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer Jan Andries bevind buiten het Heerenveen
remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek angenomen en goedgekeurd door Lijcklama ….? Commissaris te
Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz. d.d. 30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot en gegeseld is geweest en
deze persoon den lande niet kan dienen, de Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp: zig allen bevonden hebbende
ten huize van de Kastelein Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard wilde rijden enz. enz. waarin
vermeld de navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden onder Langezwaag oud 26 jaar ,
Ds. Wierdsma Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, Jans Harmen, Huisman onder Nijehoof
en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles Johannes, een Daniels Jan, een Boonstra
Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters Gerhardus, jaar 1814 (10)
Lijcklama T. L. de weduwe te Marsum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals
achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Lijcklama T. M. a Nijeholt (Jonkheer) staat vermeld in een Besluit van de Gouverneur van Vriesland tot ht uitoefenen van de
werkzaanheden bij de Nationale Militie enz. jaar 1824 (3)
Lijcklama Tjalling Lyckles---- Onderwerp: een Quotisatie opgamaakt bij Tanja Jarig Piers, Molenaar Former Pijters, Lijecklama
Tjalling Lyckles alle leden van het gemeentebestuur van Vrouwen Parochie en getekend door de Schout van genoemde gemeente
Jong de R. T. ten bedrage van enz. enz. jaar 1815 (1)
Lijcklema a Nijeholt te Beetsterzwaag staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Lijcklema Bauke---- Lijcklema Hendrik en Lijcklema Bauke Beurtschippers te Woudsend delen o.a. in een advertentie mede dat
zij een dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van Woudsend op Sneek en Woudsend op Balk langs de
vogende wateren enz. met ingerichteschroefstoomboot, ook wordt vermeld de tarieven en vertrektijden en alle stopplaatsen enz.
jaar 1899 (5)
Lijcklema Hendrik en Lijklema Bauke Beurtschippers te Woudsend delen o.a. in een advertentie mede dat zij een dienst zal
openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van Woudsend op Sneek en Woudsend op Balk langs de vogende wateren
enz. met ingerichteschroefstoomboot, ook wordt vermeld de tarieven en vertrektijden en alle stopplaatsen enz. jaar 1899 (5)
Lijcklema T. L. hij is mede ondertekenaar (als lid van de Municipale Raaden en andere Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van
een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de
laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen
Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar
1814 (8)
Lijcklema Yge, Reclame wegens personele belasting Yge Lijklema Koopman te Hindelopen en Gerrit de Vries, jaar 1840 (17
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Lijclama … Mevrouw---- Bogtstra N. te Franeker een consent biljet wegens uitvoer van wijn aan Lijclama … Mevrouw te
Heerenveen is bij den ontvanger niet binnengekomen enz. jaar 1839 (2)
Lijclama á Nijeholt ….? ---- Jongquiere ….? De Heer Ritmeester ontvangt een brief van de Commissaris en Colonel Lijclama á
Nijeholt bij de Landstorm in het Arr. te Heerenveen hij deelt mede dat Jongquiere ….? is aangesteld als Ritmeester bij het
Regiment Dragonders enz. enz. jaar 1814 (1)
825
Lijclama a Nijeholt A. G. Luitenant Colonel van het 5e Bataillon Landstorm in hrt voormalig arr. Heerenveen ondertekend een
07-10-1815
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij voorsteld om de Boete Gelden te
besteden ten behoeve van de in de jongste Veldslagen gekwetste Militairen enz. jaar 1815 (2)
63
Lijclama a Nijeholt F. M. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat
02-04-1814
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
563
Lijclama a Nijeholt Militie Comissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat
17-11-1817
Taekema Jeen Teekes en Haan de Bartle Foppes zich niet hebben vervoegd bij de beëdiging als officier enz. jaar 1817 (2)
353
Lijclama a Nijeholt Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie
12-08-1817
dat Wijbinga Hendrik Wijbes, Verlofganger van het Bat. Nat. Mil. No. 3 zich ophodende in Dragten en hij zijn Paspoort nog n iet
heeft bekomen ook Jarings Jaring Hanzes heeft het zelfde probleem en zig ophoudende te Heerenveen ook Groot de Hendrik te
Bolsward dog thans te Tjum idem enz. jaar 1817 (2)
157
Lijclama a Nijeholt Militie Commissaris van de Militie Raad van het 3e Militie District Hoofdplaats Heerenveen ondertekend een
02-04-1816
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Wijngaard Tjeerd Pieters volgens zijn
opgave geboren is 13-10-1795 te Harlingen en zoon van Wijngaard Pieter Dirks† en van Tjeerds Rigtje en dat Tjeerd Pieters
Wijngaard op 2 april 1816 voor de Militie Raad moet verschijnen enz. jaar 1816 (2)
632
Lijclama a Nijeholt T. M.---- Luxwolda M. Schout van de Gemeente Oldeboorn ondertekend een brief aan de Heeren
28-04-1814
Commissarissen Generaal in Vriesland betreffende achterstallige Tractament van de Predikant verder genoemd de heer Lijclama
a Nijeholt T. M. administrerende Kerkvoogd te Oldeboorn enz. jaar 1814 (2)
615-2, 22,1
Lijclama a Nijeholt te Bolsward Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat19-06-1840
Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de
maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden
enz. jaar 1840 (7)
708-5_37
Lijclama a Nijeholt te Oldeboorn staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à
20-07-1841
Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
526-1, 28,1
Lijclama a Nijeholt te Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
22-05-1840
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)
615-2, 37
Lijclama a Nijeholt….? te Oldeboorn wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
19-06-1840
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)
526-1, 7
Lijclama a Nijholt S. te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
22-05-1840
maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
730
Lijclama a Nijholt T.---- Haitsma J., Fockends L, Lijclama a Nijholt T. en Braunius Oeberius H. geven met verschuldigde eerbied
08-05-1814
te kennen in een door hen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij op 23 februari 1802 voor de Ledematemn
van de Gereformeerde Kerkgenootschap en de zulks welke de Hervormde Godsdienst zijn toegedaan enz. en dat er een
personeelen omslag op de Ledematen wegens de bealstingen en dat er een request is gezonden naar de Prefect van Vriesland op 10
juni 1812 enz. ook een request naar de Gemeente Bolsward op den 24e van de Grasmaand 1809 maar dat echter alles Vrugteloos is
geweest aangezien het kwaad dagelijks verergerd enz. ook wordt genoemd Muntz R. die mede ondertekend enz. jaar 1814 (11)
615-2, 12,2
Lijclama A. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
19-06-1840
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840
(7)
398
Lijclama Fokke Hylkes te Oosterzee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
30-05-1818
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
839
Lijclama Hisse, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
03-07-1917
Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
161
Lijclama Tjalling Lyckles---- , Onderwerp: zij worden genoemd als leden enz. ene quotisatie tot vinding van den achterstand der
15-02-1815
Gemeente Vrouwenparochie enz. voorts tot vinding van den achterstand voor Bloemsma Binne Jans Schoolonderwijzer enz. en
tevens Bijlsma Jentje Eeltjes hij wordt gelast om als Veldwachter de genoemde leden te inviteren in naam van de Gouveneur de op
hun verleende commissen ten uitvoer te brengen binnen acht dagen enz. enz. jaar 1815 (5)
13-01-1881
Lijclema Hendrik Boukes , Beurtschipper te Woudsend Onderwerp: o.a. handgeschreven brief met zijn handtekening , een
akte 44 t/m 46 aankondiging van zijn Beurtdienst tussen Woudsend-Sneek-Balk-Workum , wat ook in een advertentie (1 stuks aanwezig in het
dossier) is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, jaar 1881 (4)
7-A bijlage 1 Lijdenberg Take P., 166 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Mannen
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
Correctioaanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
neelen
confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale
26-03-1824
dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
24
Lijempf---- Mulder H. ondertekent een brief van de N.V. “ Lijempf ” melkfabrieken te Augustinusga en Suameer en Leeuwarden
16-10-1913
met het verzoek om een vergunning te mogen varen tussen onze fabrieken met de motorboten “de Goede Verwachting “ en de “
Lijempf ” enz. enz. jaar 1913 (6)
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Lijherr M. J. te ’s Gravenhage, 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)
Lijklama a Nijeholt te Bolsward 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)
Lijklama a Nijeholt te Bolsward staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 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)

Lijklama a Nijeholt---- Tuttel J. W?. Majoor bij het 5e Bat. rustende schutterij van het 3e Militie District ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat hij heeft ontvangen een brief van de heer Lijklama a Nijeholt
Militie Commissaris om in vol uniform te verschijnen om den eed af te leggen maar enz. jaar 1817 (3)
Lijklama K. N. te Ferwerd 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)
Lijklama P. te Arum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele
provincie (122)
Lijkles G. L. in qq Boekhouder ondertekend mede als Kerkeraadslid van de Doopsgezinde Gemeente te Grouw dat zij vinden zich
in een onaangename noodzakelijkheid, zich te beklagen over een ongelijk hunne Gemeente zedert een geruime tijd aangedaan van
hunne Mede Christenen de hervormeden enz. jaar 1814 (2)
Lijkles Goslijk Lijkle te Grouw te Grouw staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de
eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Lijkles K. G. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Lijkles L. G. te Grouw is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Lijkles L. te Grouw wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Lijkles P. G. te Grouw is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Lijkles Reinder, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als
Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en
Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813
incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant -Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)
Lijn H. W. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Lijn H. W. W. 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)
Lijn Jan , komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de
maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
Lijn Jan,Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de
maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (5)
Lijn te Harlingen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die namens
Burgemeester en Wethouders van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Lijn Willem 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)
Lijn Yme naar New Castle, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van
de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Lijn Yme, Batavia Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij,
met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Lijn Yme, Noorwegen, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij,
met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)
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Lijn Yme, Sundswal, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de
verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij,
met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Lijnden F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens ) Baron van,----Boomsma Rein plaatsvervanger van Lijnden van Frans G. A. B.
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)
Lijnden F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens ) Baron van, hij wordt benoemd als Lid voor het Collegie van Gedeputeerde
Staten van Vriesland bij Koninklijk Besluit enz. jaar 1814 (3)
Lijnden F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens ) Baron van, 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)
Lijnden F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens ) Baron van, te Beetsterzwaag onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de
gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van
Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Lijnden F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens ) Baron van, verhuurder en Fokkema Z. F. Arbeider en 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)
Lijnden F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens ) Baron van, verhuurder en Hofman R?. J. 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)
Lijnden F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens ) Baron van, verhuurder en Offeringa J. A. Slagter 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)
Lijnden F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens ) Baron van,) Grietman verhuurder en Betlehem P. D. 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)
Lijnden F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens ) Baron van,) Grietman verhuurder en Leeuwen van E. L. 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)
Lijnden F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens ) Baron van,). verhuurder en Bosma J. A. 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)
Lijnden Jhr. F. G. H. B. van te Stiens hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Lijnden Jhr. Frans G. A. Boelens van Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Lijnden Reinhout van (Jonkheer) staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en
1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is
mij voorgekomen dat voornoemde enz. jaar 1816 (8)
Lijnden van A. J. G. W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Lijnden van ---- Rengers (Douairaire) geb. van Lijnden De Algemene rekenkamer stuurt een declaratie van haar terug ter betaling
ten bedrage van fl. 200 voor subsidie als eigenaar der der Stavorensche Zuidermer enz. enz. jaar 1823 (2)
Lijnden van ---- Rengers geboren van Lijnden van de Douariere fl. 200.= voor subsidie als eigenaren der Stavorensche Zuidermer
enz. jaar 1823 (1)
Lijnden van A. J. G. W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Lijnden van A. J. G. W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Lijnden van A. J. G. W. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Lijnden van Baronesse E. E. K. Douairière van Eijsinga te Beetsterzwaag wonende wordt vermeld op een document extract uit het
resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende
aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Lijnden van de Dou’r te Beetsterzwaag staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Lijnden van Douariere Rengers 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)
Lijnden van F. G. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Lijnden van F. G. A. B. verhuurder en Geertsma A. G. Arbeider en 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)
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Lijnden van F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens, Baron) Grietman van Opsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)

6424

592
25-11-1817

6424

640
24-12-1817

6631

1147
15-09-1814

6867

11-02-1825
10-A en Bijl.
1
612
17-07-1815

Lijnden van F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens, Baron) Grietman van Opsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Takema Jeen Takes Kapitein bij de 6e Comp. 4e Bat. den Eed in zijne handen
heeft gepresteerd en dat Haan de Barteld Foppes 1e Luitenant niet meer in deze Grietenij woonachtig is enz. jaar 1817 (1)
Lijnden van F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens, Baron) Grietman van Opsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Berg van den Kasemier Jan Jurjens heeft zich te Ureterp alwaar zijn ouders
destijds woonden aanggeven maar de Militiecommissaris heeft hem van de lijst geroijeerd enz. jaar 1817 (1)
Lijnden van F. G. C. Douariere Rengers ---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente balk ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de Kerkenraad van, en geassumeerden (waaronder de Municipale Raden Klijnstra
Jan Pijters en Wierstra Uilke Luitjens) uit de Hervormden je Harig medegedeeld hebben dat enz. en de verkoop van Greidland
onder Westhem tot Petri 1815 bij Bonnes Klaas tevens een verklaring van Muntingh H. (Hendrik) Henrzn. Predikant der
Hervormden te Harich dat hij verklaard dat het Greidland verhuurd aan Bonnes Klaas en een Huis staande enz. en een primitive
inschrijving dat de Hoog weledele vrouwe Lijnden van F. G. C. Douariere Rengers enz. jaar 1814 (4)
Lijnden van F. G. C. douariere Rengers te Leeuwrden en Balk, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief wegens
aanslagen in de Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (21)
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Lijnden van Hemmen van T. G.---- Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Strandvonder vam het
Eiland Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn Tractement van f. 2000.= ook een brief
ondertekend door Lijnden van Hemmen van T. G. Hoofd Administratie der Domeinen betreffende de benoeming van eerst
vermelde enz. jaar 1815 (3)
Lijnden van J. C. E. ---- Ising Commissaris en Lijnden van J. C. E. er is besloten dat beide ondergeschikt zijn aan de
Commissarissen Generaal in Den Bosch en te Arnhem enz. jaar 1814 (2)
Lijnden van J. C. E. (Graaf) Gouverneur te Gelderland, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een
document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President
en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den
Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Lijnden van Jhr. R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Lijnden van Jhr. Reinhoud, 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)
Lijnden van R. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Lijnden van R. , hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden
beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf in gevolge artikel 4 van het besluit
van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)
Lijnden van R. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Lijnden van R. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Lijnden van R. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Lijnden van R., f. 275.= te Beetsterzwaag, Omdat hij dit bedrag schenk wordt hij vermeld op: de staat der Gelden en Goederen
hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement
Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Lijnden van Rijnhard Jr. , 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)
Lijnden van S. G. A. B. zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten
betreffende een lijst met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn
enz. jaar 1814 (2)
Lijnden van T. G. A. B. Lt. Collonel van ’t 7e Battallon Landstorm Arr. Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Sluis van der Wijtze A. Kapitein te Eijnjeterp in plaats van Sluis van der Jan A. Kapitein te Hemrik en
Klazinga Hendrik K. man van de Landstorm te Beets in plaats van Veenstra Hendrik J. van de aftredende en benoemde enz. jaar
1815 (1)
Lijnden van Vrouwe Francina Godardina Constantia Douariere Jonkheer Rengers Lamoraal Albert Amilius Onderwerp:
Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester van
Friesland, Groningen en Drente der Domeinen Boelens van F. A. Beetsterzwaag , jaar 1818 (3)
Lijndraajer Pieter Notaris te Amsterdam de navolgende getuigen Jansen Gerrit als SuperCanga gevaren hebbende op het
verongelukte schip Gerarda Jacoba Louisa gevoerd door de schipper Koert Casper (Christiaan) zij leggen een verklaring af waaruit
de lading bestond enz. enz. jaar 1817 (5)
Lijnes Alle de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der
levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Lijnes Jantje Berends* 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten
kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt
ontslag enz. jaar 1837 (8)
Lijnslager Jan Harmens geeft samen met anderen met den meeste eerbied te kennen allen wonende te Ameland dat zij op 8
februari l.l. door behulp van een sloep van het Ameland zijn gegaan naar een schip dat al eenige dagen daar had gelegen zonder dat
men enz. met oogmerk dan ook om hetzelve te redden waar en zij door het ijs heen en met levensgevaar en ontzaggelijk veele
moeten geslaagd enz. maar het schip was verlaten, het betreft het Schip de Les Six Amies gevoerd door de Kapitein Ragst R.
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bestaande de lading uit Honing verder blijkt er een probleem te zijn met het bergloon enz. als is get. door Wijma Sjoerd S., jaar
1823 (5)
Lijnslager Jan Harmens---- Glazener Nicolaas , Stuit Jan Ooites, Jong de Sint Clazen, Lijnslager Jan Harmens, Metz Teunis W. en
Teuniks Gabe, het betreft een document of alleen hij danwel aan de Algemeene bergers op Ameland de 3/10 bergloon van het
gestrande Sloepscheepje les Six Amis en deszelfs lading enz. en dat dit geschil in de minne geschikt mogt worden ook al omdat zij
niemand aan boord vonden terwijl zij met levensgevaar door het IJs en ontzaggelijk veel moeite er in geslaagd zijn het schip te
bereiken om mensen te redden enz. Jaar 1823 (20)
Lijnslager Jan Harmens---- Glazener Nicolaas , Stuit Jan Ooites, Jong de Sint Clazen, Lijnslager Jan Harmens, Metz Teunis W. en
Teunis Gabe het betreft een document of alleen hij danwel aan de Algemeene bergers op Ameland de 3/10 bergloon van het
gestrande Sloepscheepje les Six Amis en deszelfs lading enz. en dat dit geschil in de minne geschikt mogt worden ook al omdat zij
niemand aan boord vonden terwijl zij met levensgevaar door het IJs en ontzaggelijk veel moeite er in geslaagd zijn het schip te
bereiken om mensen te redden enz. Jaar 1823 (1)
Lijnslager Jan Harmens ter voldoening van de aanschrijving van 20 maart 1823 geleidende rekest door eerstgenoemde het betreft
het Schip de Les Six Amies gevoerd door de Kapitein Ragst R. bestaande de lading uit Honing verder blijkt er een probleem te zijn
met het bergloon enz. ook belanghebbende zijn, Jong de Lint Clazen, Lijnslager Jan Harmens, Metz Teunis W., Teunis Gabe enz.
jaar 1823 (3)
Lijons, Lijst met 31 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of bekende verhuringen van woningen en
gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (4)
Lijsing (ev) Wouter Gerrit 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)
Lijspens G. J. weduwe Wijnia J. J. 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)
Lijst ca 80 namen van lijders aan de Zinkingskoorts in Holwerd, Ternaard en het Armenhuis van Holwerd (20) jaar 1823

Lijst der Vragtlonen voor het vervoeren van Personen enGoederen van Dronrijp naar Leeuwarden, Franeker en Harlingen door de
Schippers van Dronrijp waarin de Tolgelden begrepen zijn. een groot Aanplakbiljet gedrukt bij Brouwer J. W. te Leeuwarden jaar
1812 (4)
Lijst met enkele honderde namen van uitvoerders en invoerders van Wijn en gedistilleerd van alle provincie’ s van Friesland
Lijst met namen Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van deze staat is ontzegd en
die daarop ontdekt worden zouden behoren te worden verwijderd. ( 57 namen ook diverse met signalement beschrijving) (5)
Lijsten Aaldert A. gehuwd met Weijkamp Anna Johanna,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten
(blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum
en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Lijzenga Iggele Wouters 55 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling
Infanterie van de 2e Kompagnie, de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is
of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)
Lijzenga Jelte, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Lijzinga Iggele Wouters staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel Kommanderende het reserve Bat. Van het 3e
Regiment Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van hen die in de afgelopen
maand het regiment hebben verlaten enz. jaar 1841 (4)
Lil de Gerhardus oud 43 jaar hij is uit de bedelaarsgestichten gedeserteerd en staat met zijn signalement in een document dat in
verband met de publieke veiligheid hij enz. jaar 1839 (4)
Lil van H. Predikant te Schalkwijk tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Utrecht als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie
Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Lil van H. te Schalkwijk 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)
Lil van Nicolaas 42 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall Kommanderende het 1e
Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen
informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn enz. jaar 1841 (6)
Lilly T. John & Mary, jaar 1838
Limbeck von H. C. Onderwerp; een door de Hoofdingenieur bij den Waterstaat opgemaakte certificaat van betaling van f. 5425.=
t.b.v. hem enz. jaar 1825 (2)
Limbeek van Jan Cornelis, onderwerp; een opgaven van kosten door hem voor de vergroting gevangenis Leeuwarden van 10.850
gulden jaar 1824 (3)
Limbeek van J. C. betaling voor geleverd Timmerwerk in het huis van Arrest en Justitie in de maanden Juni en Juli 1822 f. 118.91
enz. jaar 1825 (4)
Limbeek van J. C. het betreft de aanbesteding wegens de vergroting van het Tuchthuis binnen Leeuwarden en de opruiming der
Stadsgebouwen en de afbraak niet voor rekening van de aannemer enz. jaar 1824 (2)
Limburg ….? en Getsen ….? van de lichting 1814, 1815, 1816 waren niet ingeschreven maar nu ze gehuwd zij enz. jaar 1825 (1)
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Limburg Barteld, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
Limburg H. in qualiteit als bewaarder der Hypotheken en ontvanger der Registratie enz. enz. jaar 1825 (1)
Limburg Jan Jans, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland
behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een
document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen
door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6)
Limburg P. P. 21 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Limburg Pieter Pieters Piters 321 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Limburg Pieter, 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)
Limburg Sieuwke, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
Limburg Stierum Louie G….. Arien (Graaf) 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)
Limburg Stierum---- Martens Jacobus Johannes in een handgeschreven brief het volgende : voorheen en wel in den jare 1793 tot
1801 Tamboer en Korporaal gediend bij en onder het regiment Oranje Gelderland gecommandeerd door de Heer Collonel Grave
van Limburg Stierum en naderhand onder het 2e Battaillon vierde halve brigade en in den jare 1793 en 1794 2 kampagnes
bijgewoond en sinds 1801 in Bolsward woonachtig en nu als Koopman en Mr. Kledermaker en nu reeds boven de 40 jaar oud als
sergeant bij de Schutterij aldaar , en hij bij zijn huisvrouw 1 dochter en 10 zoons achtereenvolge heeft verwekt waarvan de 10e
zoon op 23-12-1820 is geboren en waarvan nog 9 welgeschapen en veelbelovende zoons in leven zijn enz. enz. enz. en hij vraagd
dan ook een toelage enz. enz. jaar 1821 (4)
Limburg Stierum Otto Grave van---- Breuges van C. , Directeur van de directe belastingen in Vriesland hij ontvangt een brief van
de generaal commanderende het 8e Miltaire Arr. Otto Grave van Limburg Stierum die hem bedankt voor de gelden van 3 tot 4000
gulden voor kleding enz. eerstgenboemde stuurt een brief terug ondertekend enz. ook genoemd Majoor Baron van Heemstra jaar
1814 (4)
Limburg Stierum Otto Grave van, Generaal Commanderende het 8e militair arrondisement schrijft en tekend een brief aan de
Commissaris Generaal van Vriesland dat de Collonel en Kapitein ter Zee Cantzlaar ….? Die een Battaillon Mariniers zal oprigten
de nodige officieren naar Groningen en Leeuwarden zal zenden enz. jaar 1814 (1)
Limburg Stierum van ….? ondertekend samen met anderen een document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zoodra de
eerste tijding van nhet gevaar, waarmede de rust van Europa en de vrijheid van het vaderland bedreigd wierd door de bemagtiging
van de Fransche Heerschappij door Napoleon enz. jaar 1815 (2)
Limburg Stijrum van A. B. Sergeant benoemd>>> Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoemingen van Onderofficieren en Corporaals enz. jaar 1815 (2
Limburg Stijrum van A. B. 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)
Limburg Stirum ….? te Beetsterzwaag, vermeld op de staat der ontvangers van de Enregistratie en de Domeinen in het
Departement Vriesland welke bij hunne Bureaux gebleeven zijn, tijdens den aftogt der Franschen enz. jaar 1813 (7)
Limburg Stirum Albert Dominicus---- Haga Bauke oud 28 jaren, ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland hij heeft
zich op 6 april schriftelijk aan de Burgemeesteren der Stad Sneek aangeboden om in de Compagnie Infanterie welke in de
Gemeente Sneek zou worden opgerigt van de aanbieding nu onder reserve dat hij nl is gehuwd en heeft 2 kinderen , Praktiseerd als
plaatsvervangend regter voor de Regtbank van eersten aanleg te Sneek en dit is zijn enigste middel van bestaan enz.voor verder
komen in de aanbiedingsbrief ondertekend door Olivier W. (Willem) President Burgemeester van Sneek voor; Verweij Isaac oud
38 jaar, Hijlekama van Bavius Anthonius oud 33 jaar, Limburg Stirum Albert Dominicus oud 27 jaren, Jonge de Marinus
Johannes oud 34 jaren, Haafkens Hendrik oud 40 jaren jaar 1815 (7)
Limburg Stirum de Graaf van is geridderd met het Grootkruis 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)
Limburg Stirum Graaf van Albert Dominicus hij is benoemd tot Ontvanger der Zegel registratie enz. enz. i.p.v. de overleden heer
Beekkerk Haye jaar 1823 (3)
Limburg Stirum Louis Gaspard Adrien (Grave van )---- Baard van Sminis Hobbo en Limburg Stirum Louis Gaspard Adrien
(Grave van ) de openstaande vacatures in de Tweede Kamer van de Staten Generaal worden door hen vervuld enz. jaar 1840 (3)
Limburg Stirum Otto Grade van---- Arends Simon en Nammen Fredrik, De Generaal Commenderende het agste militaire
Arrondisement Otto Grade van Limburg Stirum residerende te Groningen hij heeft laten onderzoeken den staat en de
beschuldiging der gevangen miltaren Arends Simon Appointe Corporaal bij de Kustkannonniers en Nammen Fredrik Tamboer
bij hetzelfde corps gestationeerd zij worden beschuldigd voor manslag te Harlingen en ik meen dat dit een zaak van de Burgelijke
rechtbank is enz. enz. jaar 1814 (4)
Limburg Stirum Otto Grade van, hij heeft vanuit het Hoofdkwartier te Groningen een Missieve gestuurd aan de Burgemeesteren
van Leeuwarden dat het garnizoen voor de stad zal bestaan buiten het 2e regiment Dragonders van de Staande Armee, uit het 1e
Bataillon Infanterie uit de Landmilitie in het dossier is aanwezig een groot document genaamd: staat der Gebouwen tot
Casernering der Troupen en Stalling enz. jaar 1814 (6)
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Limburg Stirum van A. D. (Graaf) hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te
Heerenveen vermeld met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6)
Limburg Stirum van ….? vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e
November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)
Limburg Stirum van A. D. ---- Rengers Jhr. W. F. L. Curator van s’Rijks Atheneeum te Franeker wordt vermeld in een document
Staat der voor de Ontvanger der Registratieen gedurende 1824 voor pgave enz. dep. van Financieen enz. als getuige genoemd
Limburg Stirum van A. D. verder worden genoemd Tadema Wielandt J. en Andrea G. enz. jaar 1825 (6) Jaar 1825 (6)
Limburg Stirum van A. D. . Ontvanger der Registratie te Leeuwarden verder genoemd Sloterdijk van Bukkerk ….? , Drussen J. C.
en Carbauns ….? een document met regels en artikelen enz. jaar 1825 (7)
Limburg Stirum van A. D. hij heeft van voorganger 2 akten overgenomen op de naam van wijlen Posthumus F. N. als gewezen
ontvanger der verponding enz. te Dokkum verder worden genoemd Tadema Wielandt J. en Andrea G. enz. jaar 1825 (7)
Limburg Stirum van A. D. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9
Limburg Stirum van A. D. Ontvanger der registratie in Vriesland te Leeuwarden op zijn verzoek opneming door Andrea Daniel
Hermanus Gz. Directeur der registratie in Vriesland te Leeuwarden van gezegeld papier enz. beide zetten hun handtekening, jaar
1825 (5)
Limburg Stirum van A.D. Ontvangerder Registratie te Sneek hij neemt de post van de Ontvagen in heeg waar die drie weken
wegens familiezaken in Gelderland afwezig is.enz. jaar 1821 (1)
Limburg Stirum van Albert Dirk in hoedanigheid van bewaarder der Hypotheken en Ontvanger der registratie canton Sneek,
gezien het proces verbaal door den heer Verificateur Slotendijk Beekkerk van Simon betreffende Caroles(lus) Jelle Pieters, Caroles
Jelle Jelles en Meer van der Ybele Meintes alle wonende te IJlst ieder een geldboete van zestig guldens en in de kosten van vijf en
twintig guldens enz. enz. wegens beledigingen aan de Deurwaarder der directe belastingen te IJlst gedaan enz. jaar 1825 (16)
Limburg Stirum van Albert Dominicus hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.)
der Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland
gefungeerd hebben. jaar 1817 (5)
Limburg Stirum van Graaf Louis Gusp. Adr. Benoemd als ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw jaar 1841 (4)
Limburg Stirum van Leopold, een document waar zijn naam onder staat betreffende de Nederlandsche Krijgslieden, Brave
verdedigers van het Vaderland, getrouw aan uwer Koning Staat gij gereed, om, onder de Vanen van Willem van Oranje, te strijden
enz. jaar 1815 (2)
Limburg Stirum van Louis Gaspaerd Arien Grave van Sytzama Jhr. Willem Hendrik 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)
Limburg Stirum van, 2e Luitenant van de Jagers Bat. No. 27 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij wordt
vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron
Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Limburg Stirum van, Kolonel adjunct van de Prins van Oranje is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij wordt
vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron
Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Limburg Styrum Albert Dominicus * 16 januari 1788---- Driessen Antonides* 23-05-1782 en overleden 24-07-1821 Inspecteur
der registratie en Domeinen door zijn overlijden is zijn post vacant en worden er een aantal andere personen voorgedragen
waaronder eerstgenoemde enz. jaar 1822 (3)
Limburg Styrum van A. D. ----- Olivier W. (Willem) Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland dat Verweij J. S., Hijlekema van B. A., Limburg Styrum van A. D., Jonge de M. J., Haga B. en Haafkens H. zij
hebben alle 6 schriftelijk aangeboden zig in te schrijven als Leden de Compagnie Infanterie om vervolgens het beleg van Delfzijl te
dienen enz. jaar 1815 (2)
Limburg Styrum van Otto den Generaal Grave commanderende het 8e Territoriaale Militaire Devisie te Groningen enz.onderwerp:
een geschikt officier voor de provisionele waarneming enz. ook genoemd Dury ….? Inspecteur Generaal der Cavallery, de Baron
Sweerts de Landas ….? Als Generaal Majoor, den Luitenant Colonel van den Graaf ….? Als Luitenant Colonel van het 18e
Bataillon Infanterie te Groningen enz. jaar 1814 (3)
Limburg van Stierum Catharina Wilhelmina Frederika Johanna weduwe van Antonius Driessen overzicht van zijn Pensioen jaar
1824 (4)
Limburg, Alphabetische Naamlijst der gemeenten in de provincie Limburg zoals dat was in 1816. (8)
Limburg, Watze Pieters geb. 15-07-1792 Franeker, staat op de staat van niet ingeschreven voor de militie jaar 1824 (3)
Limburgh Stirum van Graaf Albert Dominiucus * 16-01-1788 te Leeuwarden, staat vermeld op een document; voordracht van
personen ter vervulling van de post Ontvanger der Registratie enz. i.p.v. Beekkerk Haye overleden een document met 10
kolommen info. Enz. jaar 1822 (3)
Limerik---- Wybrandi P. weduwe van Barends U. , (Kapitein) bijna 54 jaar Onderwerp: zij heeft om een gratificatie verzocht, en
de Burgemeester Wierdsma J. D. 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 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)

