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Toegang 11 **
‘Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index
Pietersma Beerend Sneek Schipper op een Overdekte Praam, jaar 1838
Pietersma Bonne hij 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)
Pietersma Bote Pieters te Greonterp 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 (2) dossier (45)
Pietersma D. P. 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)
Pietersma Doetje Hendriks, 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)
Pietersma Durk, 9 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en
debet openstaande zegel en registratie regten enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839
met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)
Pietersma G. S. te Tjerkwerd 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)
Pietersma IJ. P. de weduwe te Tjerkwerd 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)
Pietersma IJme P. de weduwe 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)
Pietersma Jelle J. te Dedgum 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)
Pietersma P. IJ. te Greonterp 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)
Pietersma P. R. te Baaijum 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)
Pietersma P. R. te Baijum 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)
Pietersma Pieter IJ. 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)
Pietersma Pieter Sibbles 438 is zijn volgnummer en Balk zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een
Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een
opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van
voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Pietersma Pieter Sibbles Loteling uit Balk is volgens Autorisatie uit den dienst ontslagen enz. jaar 1817 (1)
Pietersma Pieter Sibels wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat hem de verpligting zal
worden opgelegd bij zijn ontslag om het aan hem enz. jaar 1817 (2)
Pietersma Pieter Sibles 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Gaasterland Bataillon Art. No. 4 hij staat vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Pietersma Pieter Sibles---- Lycklama 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)
Pietersma Pieter Sibles---- Sytzama J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij medestuurt Kuitenbrouwer M. J. Luitenant
Commandant ondertekend een brief aan de Provincie Commandant van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat een
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mussive is ontvangen om Betzema Betze Joh’s in te lijven en de kanonnier Pietersma Pieter Sibles ontslag uit den dienst
uit te reiken enz. jaar 1817 (4)
Pietersma Pieters 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)
Pietersma Pieters Sjerp Koemelker te Workum, een handgeschreven brief met zijn Handtekening, Onderwerp aanstelling
der Loterij enz. jaar 1824 (5)
Pietersma Ruurd P‘rs Ferwerda Hans komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente
Dronrijp/Bajum ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den
Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)
Pietersma S. 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)
Pietersma S. P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Pietersma S. 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)
Pietersma S. P. te Greonterp
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)
Pietersma S. S. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het
indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november
1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen,
Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)
Pietersma S. S. te Greonterp 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)
Pietersma S., Hij ondertekend mede als Gemeenteraadslid van Tjerkwerd het navolgende document; Personele Aanslag
over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd voor het tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de
Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Pietersma Sije Dirks Leeuwarden Politiedienaar jaar 1821
Pietersma Sije Dirks---- Sijtzama van ….? Luitenant Collonel Commanderende het 9e Battaillon Landstorm te Bergum
ondertekend een brief dat gij zelf niet aanwezig is geweest bij het genoemde geval maar dat hij bij zig heeft geroepen en
voor hem Compareerden en de verklaring allen ondertekenen en wel: Brouwer Hendrik Rinzes eerste Luitenant, Steensma
Gerardus Jacobus Tweede Luitenant, Jager Dirk Pieters Sergeant, Boonstra Harrit Dirks Korporaal, Pietersma Sije Dirks
Piekenier alla van de tweede compagnie wonende te Bergum dewelke verklaarden dat op dat op zaterdag 3 juni Braunius
Arent die zig op het exercitie veld vervoegde en dat hij ondanks door de Kapitein verzocht wierd enz. en dat Braunius
Arent daarop IJzelijk begon te vloeken en te Schelden enz. jaar 1815 (4)
Pietersma Sjerp Pieters---- Haagsma Gijsbert Jelles C.S. hij verzoekt om herstel van de evenredigheid van de aanslag van
hunne Landerijen in de Grondbelasting enz. enz. en zij tot taxateur benoemd hebben Pietersma Sjerp Pieters jaar 1821 (1)
Pietersma Sjerp Pieters Koopman te Workum verzoekt in een handgeschreven door hem ondertekende brief te mogen
worden toegelaten als debitant in de Koninklijke Nederlandsche Loterij te Workum jaar 1825 (4)
Pietersma Sjoeke P. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Tjerkwerd die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Pietersma Sjouke, 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
Pietersma T. J. de weduwe te Scharnegoutum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van
het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen
gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen.
enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Pietersma Tjeerd, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (voorblad), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917
(5)
Pietersma Tjeerd, 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)
Pietersma Tjeerd, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Pietersma Wieberen , 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)
Pietersma Y. 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)
Pietersma Y. P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Pietersma Y. P. de weduwe te Tjerkwerd 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
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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)
Pietersma Y. 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)
Pieterson ,Alexander, te Leeuwarden Gouvernementshuis te Leeuwarden een aanbesteding voor onderhoud jaar 1841
(32)
Pieterson Alexander te 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)
Pieterson Alexander, 876 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)
Pieterson P. J. (Peterson?) te Berlikum, Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in
een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van
alle gemeenten van Friesland (123)
Pieterson P. J. te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg
en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met
vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Pieterson P. J. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Pieterssen H. R. ondertekend als lid van de Vroedschap van Stavoren het navolgende document, Pietersen H. R. hij
ondertekend samen met de andere Voogden van de Algemeene Armestaat te Stavoren een Rekwest aan de Heer
Commissaris in het Arrondissement Sneek met het verxzoek om subsidie enz. verder ondertekenen de leden van de
Vroedschap van Stavoren een bijgaand document jaar 1814 (6)
Pieterssen Hidde Reinier te Stavoren 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)
Pieterzen J. P. hij ondertekend samen met de andere leden van het Plaatselijk Bestuur van Berlikum een document
betreffende de belasting op Wijn, en andere dranken, Brood, Turf op het Gemaal enz. jaar 1814 (4)
Pieterzen J. P. Hij ondertekend mede als lid van de Gemeenteraad van Berlikum een brief aan de Gouveneur van Friesland
bereffende geleverde paarden enz. enz. jaar 1816 (2)
Pieterzen J. P. lid van de Gemeenteraad van Berlikum, hij ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij hunne bezwaren open leggen aangezien de drie geleverde Artillerie
paarden ingevolge aanschrijving enz. en verzoeken nu volledige betaling enz. jaar 1816 (2)
Pieterzen Jan Pieters---- Dijksma T. W. Schout van Berlikum schrijft in een door hem getekende brief dat Pieterzen Jan
Pieters, Koopman en Boer te Berlikum er zijn geen voldoende redenen om van het driemaal’s weeks exerceren tot het zich
eigen maken van den Landstorm uit hoofde zijne bezigheden zoo aan dezelve Boerderij enz. enz. jaar 1814 (3)
Pieterzen Siebe Pieters---- Blocq van Scheltinga Daniel de, Schout van de Gemeente Mildam te Brongerga , Coehoorn
van Scheltinga Menno Vrederegter van het Canton Heerenveen, Bergh van den Giel Cornelis plaatsvervangend
Vrederegter van Heerenveen en Pieterzen Siebe Pieters van beroep Koopman de drie laats genoemde te Heerenveeen dat
zij op den 23e december ten overstaan van de heer Kool van Heerens W. B. kopers geworden zijn van zekere huizinge en
erve genummerd 30 enz. enz. de eerste 4 ondertekenen dit document jaar 1815 (3)
Pietesr Pieter---- Houten van Jan Paulus, Wordt vermeld als Crediteur op een staat van achterstallige schulden van den
Dorpe Oudehorne wegens voorgeschoten weekgeld aan Pietsr Pieter enz. jaar 1815 (6)
Pieting Geert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1868 (2)
Pietres Jan ---- Popes Jan, Popes Haye, Jans Goffe, Upts Gelt, Joekes Jelle, Gerrits Frans, Pietres Jan en Jansen Jan de
jonge. Te zamen eigenaars en schippers van 4 Veerschepen te Blija, te kennen gevende dat zij zeer lange jaren hebben
bevaren het veer van Blija op Leeuwarden enz. en verzoeken nogmaals het recht te verkrijgen enz. met reglement en
prijslijst jaar 1822 (11)
Pietterssen R. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Stavoren in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Pigeaud Daniel Schiedam en op Reis naar de Zeeman Oost-Indien, jaar 1838
Pijersen? Sijbe Pijttes hij ondertekend samen met de andere Trekschippers varende van Dockum op Strobos heen en
weder vertonen met verschuldigde eerbied aan de Gouverneur van Vriesland dat zij van 27 juli tot aan den 24e december
1811 op orde van de gemeente besturen van Achtkarspelen en Grote Gast hebben vervoerd 1087 personen maar waarvan
de gemeente maar de helft heeft voldaan enz. enz. jaar 1814 (2)
Pijeters Wabe hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van,
Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal
mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen
retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal
mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp
Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)
Pijkers Pieke---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van
Gerbens Lieuwe voor de klok luiden --18-- betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het slegten
van het Kerkhof , Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L.
Scoolmeester te Parrega, Melis Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike
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Alex de Houtkoper, Minnerts Doede de Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers Pieke de
Timmerman , Meijer N. Notaris, Bergsma W. B. quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma Thomas Sijemons
enz. jaar 1815 (9)
Pijkstra H.J. te Bergum 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)
Pijkstra H. J. te Bergum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B.
(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort
van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Pijkstra H. J. te Bergum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839
(7)
Pijkstra Jan
---- Janzen Frederik Hendrik Rijksveldwachter te Bergumerheide constateerd dat de Gemeentevelwachter
van Bergum Veenstra Sjoerd Jans toen deze surveilleerde bij een feest dat te Bergum plaats vond in beschonken toestand
zijn sabel tegen het publiek trok enz. enz. , verder worden er in genoemd b.v. als omstander, getuigen met hun verklaring
enz., Pietersen Johannes Klerk te secretarie te Bergum, Roelofs Maria Reinoudina Concierge , Auwen Hendricus
Hendrik Jan) 30 jaar en de Kastelein en Logementhouder te Bergumerdam, Terpstra Siedse Sjoerds (Hij wordt
verzocht zijn Herberg te Sluiten) , Pijkstra Jan Aannemer , Zwaag van den Jan Conducteur en Voerman rijdende op de
Tram Veenwouden op Bergum , Haitsma Klaas Siebrens , Veen van de Hidde Jacobs, Atsma Geert Dirks, Berg v.d.
Sjoerd Jans, Kamp van den Trijntje, Veen van der Elisabeth, Bos Johannes Schoenmaker , Rietstra Anne Jans Arbeider
te Bergum, Veenstra Jan Houtzaagmolenaarsknecht te Bergum (ook aanwezig de getekende verklaring van de
Gemeentevelwachter van Bergum Veenstra Sjoerd Jans, jaar 1883 (12)
Pijl Auke Aukes, 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)
Pijl Eise Dooges Smilde Schipper, jaar 1838
Pijl Eise Dooyer, hij heeft zig schuldig gemaakt aan defstal, jaar 1824 (2)
Pijl Eize D., 20 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)
Pijl Eize Dooyer van der Pijl, gearresteerd en opgehaald uit het Blokhuis. Jaar 1824 (2)
Pijl Haye Aukes, 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)
Pijl Inte D. 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)
Pijl Jan Aukes te Oudega, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den
activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in
een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Pijl Jan, 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 te Haarlem de heer Schmidt J. H.
jaar 1818 (3)
Pijl Pieter Anes gepensioneerd opzigter met een pensioen van fl. 53.= sjaars hij is vorige maand overleden en
ingeschreven in het burglijke pensioenboek enz. jaar 1822 (1)
Pijl Ynte D., 59 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)
Pijl Ynte D., 81 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)
Pijler Albertus, 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)
Pijlgers Tetje---- Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij opzend een Nominative staat van de nationale militie met 2 personen die
zich niet hebben doen inschrijven en wel; Kempers Frans * 09-07-1793 Leeuwarden zoon van Kempers Gerrit en Pijlgers
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Tetje en Tamsma Arjen Pieters * 25-07-1786 te Leeuwarden zoon van Tamsma Pieter Arjens en Hijlkes Gerbrigje enz.
deze staat heeft 12 kolommen met info enz. jaar 1817 (4)
Pijlman Barteld Tjalleberd Turfvoerder, jaar 1839
Pijlman Bartelt Jacobs staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude
Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr.
Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
Pijlman Berend, Beurt en Veerdienst van Munnekeburen naar Sneek, 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)
Pijlman H. te Munnekeburen 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)
Pijlman H. te Weststellingwerf 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 Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Pijlman Hendrik staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude
Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr.
Zn.). enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
Pijlman Jan de weduwe te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van
de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente
Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Pijls Jurjen , 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)
Pijma van Worp 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)
Pijma W. te Anjum 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)
Pijnaker Arie Geb. Voorschoten, laatst gewoond hebbende te Zoeterwoude. Korporaal 27-2-1837 Overleden te
Koempoelang , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Pijnakker Douwe Jans, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die
tegevolge van enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden
ontslagen enz. jaar 1837 (6)
Pijnenburg Johannes , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 24-08-1816 Nistelrode, 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)
Pijp v.d. A. L. nr. 82 in wijk D. 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)
Pijpstra E. J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen
moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het
besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
Pijpstra Sytze S., 118 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)
Pijt Eize Booijes, 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)
Pijters Folkert moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz.
jaar 1815 (5)
Pijters Kerst---- Dalmolen H. Schout van de gemeente Haske ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende het teruggezonden ondertekende Request Van Rodenburg R. Predikant te Haskerdijken en Nijehaske dat de
Kerkenraad een jaarlijkse toelage van f 40 enz. ook een document van 10-01-1805 ondertekend door de Ledematen van de
Hervormde Gemeente van Haskerdijken Wijbrens Tjeerd Ouderling, Kornelis W. Diaken, Klazes Auke, Pijters Kerst,
Wijbes Sijtze, Wijtzes Abe, Romkes Kornelis enz. jaar 1816 (9)
Pijters Ruurd voor Vuur en Ligt staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken voor de Gemeente
Oosterend enz. jaar 1814 (3)
Pijters Sjunke---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van
Gerbens Lieuwe voor de klok luiden --18-- betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het slegten
van het Kerkhof , Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L.
Scoolmeester te Parrega, Melis Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike
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Alex de Houtkoper, Minnerts Doede de Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers Pieke de
Timmerman , Meijer N. Notaris, Bergsma W. B. quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma Thomas Sijemons
enz. jaar 1815 (9)
Pijtersen T. te Rottevalle, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Pijtters Arjen, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over
de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met
verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Pijtters Bauke 189 guldens 8 stuivers en 6 penningen en 141 guldens 12 stuivers en 4 penningen, Dit heeft hij nog tegoed
als obligatie’s van de Gemeente Balk en wordt vermeld in Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van
het Vlekke Balk enz. enz. waar ingesloten deze Staat der nog ongeliquideerde schuld ten laste der Algemene Armedirectie
te Balk antericus den jare 1813 enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Pijtters Huite---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun
pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door
Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje
geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto)
verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en
Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma
Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba,
Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een
document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong
de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters
Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad,
Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan,
Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J. jaar 1816 (28)
Pijtters Jacob, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over
de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met
verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Pijtters Jetske---- 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)
Pijtters Rinke 201 guldens 1 stuiver en 0 penningen, Dit heeft hij nog tegoed als obligatie van de Gemeente Balk en wordt
vermeld in Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk enz. enz. waar ingesloten deze
Staat der nog ongeliquideerde schuld ten laste der Algemene Armedirectie te Balk antericus den jare 1813 enz. jaar 1816
(5) totale lijst (11)
Pijtters Rinke, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over
de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met
verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Pijtters Roelof de weduwe, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of
Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van
gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Pijtters Romke te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Pijtters Tjalling---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun
pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door
Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje
geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto)
verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en
Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma
Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba,
Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een
document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong
de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters
Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad,
Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan,
Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J. jaar 1816 (28)
Pijtters Tjeerd---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun
pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door
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Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje
geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto)
verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en
Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma
Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba,
Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een
document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong
de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters
Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad,
Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan,
Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J. jaar 1816 (28)
Pijttersen M. F. de weduwe te Sneek, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het
bestuur van Sneek als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841
(3)
Pijttersen T. Hervormde Predikant is beroepen van Wijnjeterp naar Rotterdam enz. jaar 1841 (4)
Pijtterzen D. te Wijnjeterp 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)
Pik Okko Sappemeer Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland, jaar 1917 (1)
Pikema Cornelis, 822 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)
Pikkart Hendrik te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente
van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte
van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Pikma E. J. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der
kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden
wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Ureterp in het Arrondissement
Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Pilaet Louis 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)
Pilat Hendrik Jans Moddergat Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 342, Krantenartikelen betreffende
de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Pilet J.---- Jellema Jacob Joosten te Ameland wonende , een handgeschreven brief door hem ondertekend hij schrijft dat
hij oud ass. bij het bestuur van wijlen Prins Willem de vijfde van Oranje Nassau enz. dat hij in de jare 1798 bij de
omwenteling van de regering van Ameland voor den alstoen fungeerde Executeur Pilet J. enz. Onderwerp; zijn
Tractemet van fl. 200 welke is begonnen op te houden in 1813, 1814, 1815 tot dato dezer enz. jaar 1815 (4)
Pilger Johan Friederich Arnold , Jager 2e Battailjon Jagers * 26-10-1814 Amsterdam, 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)
Pineau ….? Kapitein van Bordeaux naar Hamburg met het schip de la Zôues taat 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)
Pingjum---- Houtsma Sipke Lammerts van beroep Timmerman hij heeft een begroting gemaakt voor herstellingen aan
een brug het zgn. Landszijltje te Pingjum enz. jaar 1820 (2)
Pingjum---- Kerkvoogden van Pingjum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus
1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende
ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
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Pingjum, 30 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
Pinje de la Abraham Joseph en Hartog Levi en Levi Joseph Burgers, geen nadere gegevens vermeld “Aan deze
personen, beiden van de Israëlitsche Godsdienst is, ter zake van het door hen in de Oost-Indische gehouden berispelijk en
rustverstorend gedrag, het verblijf aldaar, voor altijd ontzegd”, Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den Minister van
Koloniën ontvangen, ‘s- Gravenhage, den 12den October 1838. De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip.
Pinje de la Abraham Joseph 6e Bataillon infanterie * geen vermeld. , 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)
Pinkster Gerrit---- Pinkster Gerrit Sieds van beroep tijgelknecht dat hij een huwelijk wil aangaan met Jochems Antje en
heeft daartoe nodig een certificaat van voldoening der Nationale Militie, maar hij is naar eigen opgave toen ingeschreven
als Linde van der Gerrit Sieds, maar hij is nu algemeen beend onder de naam Pinkster en de ambtenaar om te trouwen
maakt nu bezwaar tegen de naam van der Linde verder aanwezig, Extract uit het register van aangenomen Geslachtnamen
in de Gemeente Franeker en dat hij dan heeft 2 kinderen Pinkster Gerrit oud 9 jaar * 24-11-1803 en Pinkster Jochum oud 1
jaar en een verklaring van bekendheid, ondertekend door Visser Jan, Hollander Johannes, Kroeger Paulus C., Kroeger
Atse C. enz. jaar 1841 (7)
Pinkster Gerrit Sieds van beroep tijgelknecht dat hij een huwelijk wil aangaan met Jochems Antje en heeft daartoe nodig
een certificaat van voldoening der Nationale Militie, maar hij is naar eigen opgave toen ingeschreven als Linde van der
Gerrit Sieds, maar hij is nu algemeen beend onder de naam Pinkster en de ambtenaar om te trouwen maakt nu bezwaar
tegen de naam van der Linde verder aanwezig, Extract uit het register van aangenomen Geslachtnamen in de Gemeente
Franeker en dat hij dan heeft 2 kinderen Pinkster Gerrit oud 9 jaar * 24-11-1803 en Pinkster Jochum oud 1 jaar en een
verklaring van bekendheid, ondertekend door Visser Jan, Hollander Johannes, Kroeger Paulus C., Kroeger Atse C. enz.
jaar 1841 (7)
Pinkster Jochum---- Pinkster Gerrit Sieds van beroep tijgelknecht dat hij een huwelijk wil aangaan met Jochems Antje en
heeft daartoe nodig een certificaat van voldoening der Nationale Militie, maar hij is naar eigen opgave toen ingeschreven
als Linde van der Gerrit Sieds, maar hij is nu algemeen beend onder de naam Pinkster en de ambtenaar om te trouwen
maakt nu bezwaar tegen de naam van der Linde verder aanwezig, Extract uit het register van aangenomen Geslachtnamen
in de Gemeente Franeker en dat hij dan heeft 2 kinderen Pinkster Gerrit oud 9 jaar * 24-11-1803 en Pinkster Jochum oud 1
jaar en een verklaring van bekendheid, ondertekend door Visser Jan, Hollander Johannes, Kroeger Paulus C., Kroeger
Atse C. enz. jaar 1841 (7)
Pinkster Jochum, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Pinkster Jochum, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
Pinna de L. 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)
Pinna de S. 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)
Pinna de S. 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)
Pinne de Jan 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
Gemeente Sneek in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)
Pinne J. 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)
Pinten of Punten Grietjen Popkjen---- Lammerts Jantje weduwe van Eydema Eyde Pieters, Eydema Lammert Eydes,
Eydema Sytske Eydes alle wonenden onder Nieuwhuisen, Punten of Pinten Grietjen Popkjen , Eydema Rinske Eydes
antwoord op hun request betreffende een boete fl. 400 betreffende de memorie van de nalatenschap van Eydema Tjaltje
Eydes enz. jaar 1824 (2)
Pinto Eliazar, 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)
Pinto en Vos van Coevorden aannemers te Groningen, zij leveren 100 veenturven en Kaarsen enz. en dit contract loopt
nog tot 30 Juni 1819 en aangezien de aannemer verplicht is aan de militie enz. enz. jaar 1818 (6)
Pinto Gompel, 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)
Piper Nicolaas Hermann---- Rodenhuis Y. (Ype) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Piper Nicolaas Hermann gepensioneerd
Soldaat gisteren oud 51 jaar is overleden binnen deze Stad enz. jaar 1817 (1)
Piré ….?, 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)
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Piso Cornelis , 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)
Piso Jacob Jans te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen
van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en
een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Piso Lieuwe Douwes---- Steensma L. Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de armrnvoogden
van Opeinde willen de op en de tegens bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen op dien kan worden staat
gemaakt enz. als daar is de depositie van Christoffels Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te Rottevalle en Jans Jouke
met zijne vrouw ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond enz. het zelfde getuigd Heide van der Sieds Renderts en
Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, Coehoorns
Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft volgens haar nooit enige onderstand gehad sinds haar man is vertrokken welke
wordt bevestigd door haar dochter Joukes Tjetske en eindelijk ook Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar
en zijn vrouw Jong de Antje Andries wonende te Bolsward verklaren dat Jouke Jans nog voor zijn huwelijk met Trijntje
Steffens in de maand Maart 1790 aangegaan en nadat hij bij zijn vrouw had verwekt toen het kind 13 weken was in het
voklgend jaar 1791 haar verlaten had enz. ook een notarieele verklaring voor notaris Meijer Nicolaas ondertekend door
Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw Jong de Antje Andries ook genoemd de Maire
Fockens L. R. (Livius Regnerus) en de getuigen Wouters Idske Kantoorbediende en Reinsma Gabe Pannebakker beide
ondertekenen, een getekende verklaring bij de notaris Rolsma Gabe Sjoukes ondertekend door Joukes Tjitske oud 23 jaar
verder genoemd Christoffels Eelkjen huisvrouw van Heide van der Sieds Reinders, Reinsma Sieberen Gabes Tapper van
beroep en Wassenaar Ate Rintjes beide onderteken nog een verklaring waarin genoemd Steffens Trijntje weduwe van
Jong de Steffen Steffens,, Coehoorn Tjamkje Cornelis weduwe Reins Sjoerd, Steffens Pietje weduwe Reins, Ate Piso
Lieuwe Douwes, Wassenaar Ate Rintjes, Reinsma Sieberen Gabes deze laatste drie ondertekenen, verder een laatste
verklaring ondertekend door Weersma Bauke, Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen Herv. Gem. Bolsward enz.
jaar 1814 (17)
Piso Pieter D. te Schraard 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)
Pisoo Pieter Cornelis, 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 (5)
Pistra Luitzen Sikkes Surhuisterveen Schipper op de Drie Gebroeders, 12-06-1837
Pit Coene Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Noordwolde arr. Heerenveen. Jaar 1817 (2)
Pit Coene, hij wordt vermeld op de Dienst der Justitie Staat van Dienst voor de maand November wegens weekgelden
met het te ontvangen bedrag enz. jaar 1815 (1)
Pit K. te Blesse 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)
Pit Koene Noordwolde 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)
Pit Koene 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)
Pit Koene te Noordwolde, 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)
Pit Koene te Noordwolde, 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)
Pit Koene, een lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks
tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824
Pit Wijcher Jans 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)
Pith Koene Luiten 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. (Albert Lourens) 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. (Hieronimus) de Predikant en Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) de Schout en 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)
Pithon Luitenant ter Zee is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij wordt vermeld het navolgende
document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron
Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
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Pitjou Gerrit, 484 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)
Pitjou L. P. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden
van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar
1839 (5)
Pitjou Leonardus, 485 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)
Pitstra Auke, 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)
Pitstra Geeske--------- Vos de Wobbe, Rijksveldwachter hij heeft geweigerd een proces verbaal te tekenen in opdracht
van de Burgemeester van Buitenpost en hij wil zich persoonlijk verantwoorden tegenover de Commissaris der Koningin
van Friesland, wordt ook in genoemd Schepel Aldert chef gemeente en veldwachter te Surhuisterveen, Wobbe de Vos
zokomen verder in vooru zich schuldig gemaakt hebben aan openbare dronkenschap en dat enz. enz. verder komen voor
Veen van der Jeltje echtgenote van Wind de Rinze, Bekkema Uilke veldwachter en zijn echtgenote Postma Trijntje te
Surhuisterveen, Tabak Jan en zijn vrouw Oldenburger Hiltje, en hun dochter Tabak Geertje, Holthuis Theunis en zijn
vrouw Pitstra Geeske, jaar 1917 (8)
Pittinga M. 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)
Pivé G. wegens vertering bij het informatie nemen hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der
Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank 3e District in Friesland enz. enz. hij uit der kassen
van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (20)
Pive G. de erven , Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te
Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben
zij hun gemeente opgeroepen enz. enz. zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar
1815 (5)
Pivé Gatze de erven voor Stalgeld en Fouragie, Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de
Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)
Pivé Theodorus---- Johannes Geeske weduwe van Bijl van der Willem Constants wonende te Dockum, geeft in een
handgeschreven brief (Request) gehoorzaam te kennen dat zij moeder is van 4 zonen alle ongehuwd dat de oudste dezer
zonen is Innocent dat de 2e zoon Bijl van der Johannes Willems hare affaires van Koperslagerij waarneemt de 3e 14 jaar is
en de jongste 10 jaar dat de 2e in loting van de landmilitieheeft getrokken nr. 269 in de loting der Landmilitie en dus enz.
ook al omdat de oudste zoon onnozel is enz. zij vraagt dus aan de Milietiraad vrijstelling enz. verder aanwezig een
geschreven verklaring ter ondersteuning van het request ondertekend door nagenoemden Slooten van Adrianus en Pivé
Theodorus en Steenwijk van Benedictus jaar 1814 (7)
Pivé Theodorus te Dokkum , hij staat in een document als aftredend zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Dokkum enz. enz. jaar 1822 (3)
Pive? Theodorus staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Pivee Theodorus onderte kend (als Pive) een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat hij sedert de jare 1806 tot 1812 de Stadsschutterijen te Dokkum heeft gediend als Onder Officier en na de
ontbinding onder de Nastionale garde is geplaatst maar dat hij enz. jaar 1815 (12
Piyttuimus? R. R. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier
betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en
Roomboterfabriek v/h Tjebbes en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is? En
of hij enige toestemming nodig heeft om met de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de
Waterschappen Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken om
Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart
op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap
de Makkumer en Parregaster Meerpolder ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz. jaren 1885-1910 (40)
Plaat Laas Gerbens , 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)
Plaat van der 2e Luitenant bij de 3e Divisie L:M:No. 17 hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W.
Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert
te Paris le 8 juillet 1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire
van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz jaar 1815 (5)
Plaat van der Jacobus, 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 te
Haarlem de heer Schmidt J. H. jaar 1818 (3)
Plaat van der, Luitenant Generaal is benoemd tot Kommandeur der Willemsorde hij wordt vermeld het navolgende
document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron
Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Plaats te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
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Plaats v der H. de weduwe komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter
vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen
waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)
Plaats v.d. ….? de weduwe te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum 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 (7)
Plaats v.d. de weduwe te Workum als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Plaats v.d. de weduwe te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in
de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Plaats v.d. de weduwe te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de 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)
Plaats v.d. H. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Plaats v.d. H. H. Timmerman 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)
Plaats v.d. H. H. te Oosterlittens staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Buma W. B. (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in
kannen enz. jaar 1841 (5)
Plaats v.d. H. te Oosterlittens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Plaats v.d. J. D.---- Lapstra Alle Douwes hij wordt aangesteld als onderwijzer 3e rang te Marssum ook genoemd de
schoolopziener Plaats v.d. J. D. jaar 1819 (1)
Plaats v.d. J. D. te Leeuwarden hij heeft nog geld te onvangen van zijn Tractement e.a. uit 1811, 1812 en 1813 en wordt
vermeld in een document genaamd Staat der ingelevrede Declaratien bij het Commissariaat Generaal van Binnenlandsch
zaken jaar 1814 (8)
Plaats v.d. J. W. te Stiens is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Plaats v.d. M. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Plaats v.d. M. Boer de A. H., Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van woonplaats en bedrag van de geleverde
Waren en/of Diensten ten behoeve van de Compagnien Landstorm) en wordt vermeld op de Staat van Schulden van
onvoorziene uitgaven ten laste van de Gemeente Sexbierum over 1811 enz. jaar 1815 (4)
Plaats v.d. M. geleverde Boeken Latijnsche School, 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)
Plaats v.d. M. voor onderwijs, Vermeld op het Document Nota wegens betaalde gelden van de drie Compagnien
Landstorm in de gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4)
Plaats v.d. Meile , Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten
ten laste van de Gemeente Almenum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier
(13)
Plaats v.d. Meile en Tjallingii Tjalling Pz. daar de heren Schutters in de maand augustus tot Schutter zijn gedesigneerd
geworden en destijds te kenen hebben gegaven dat zij daar geen genoegen mee te nemen enz. jaar 1815 (1)
Plaats v.d. S. S. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd 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 bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Plaats v.d. S. S. 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)
Plaats v.d. S. S. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Plaats v.d. S. S. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn
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en Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en
door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Plaats v.d. S. S. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn
en Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en
door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Plaats v.d. S. S. te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de
ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en
Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Plaats v.d. S. S. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Plaats v.d. S. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Plaats v.d. te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Harlingen in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Plaats v.d. Watze Pieters 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)
Plaats van den Jan Daniel---- Schuil Albertus Schoolonderwijzer 3e rang is aangesteld op de scool te Blessum ok
genoemd de schoolopziener Plaats van den Jan Daniel te Leeuwarden enz. jaar 1821 (1)
Plaats van der Forg G. onderwerp; een procesverbaal wegens een rijtuig op veren en gebruikt wordende paarden jaar 1824
(3)
Plaats van der H.T. te Oosterlittens zijn benoeming als zetter bij de belastingen van Baarderadeel en een handgeschreven
brief met zijn handtekening waarin hij de benoeming aanvaard i.p.v. Sikma J. S. te Huins (een handgeschreven brief met
zijn handtekening) die ontslag heeft genomen en op 29 Mei 1916 deze gemeente heeft verlaten jaar 1916 (7)
Plaats van der ….? en Martens ….? dat voor zo verre de Officier bij den Regtbank Eekma J. zijn er nimmer enige klagten
ten laste van voornoemde Schoolopzieners gebleken, in tegendeel is bij ondervinding mij gebleken dat zij zeer wekzaam
zijn in hun Posten enz. jaar 1814 (2)
Plaats van der ….?, Onderwerp: Omdat wij in de maand December verplicht waren het departement Groningen te hulpe te
komen enz. werd bij de officieren eene bepaling opgenomen dat wij elkander per 14 dagen zouden aflossen enz. enz.
welke door de Overste Beekkerk….? ….?, de heeren Capiteins Noyon ….? en Haan de ….?, hebben zich ziek
voorgewend, en de Heer capitein Alberda ….?, heeft zich allerschandelijkst gedragen enz. die is vertrokken enz. en dus
als Deserteur moet worden beschouwd verder genoemd de Luitenants Haan de Jacob en Metz ….?, de heeren adj. Majoor
Plaats van der ….?, en de luitenant Hannema ….? En Scheltema ….? Getekend door de Commandant van het
Detachement de Vriesche Gardes te Appingedam Overveldt S. J. en fungeerend adj. Kapitein der 2e Comp. Schaaf Bote
enz. jaar 1814 (4)
Plaats van der A. Huizum Benoeming en beediging als Veldwachter van Leeuwarderadeel, jaar 1919 (4)
Plaats van der Arjen, 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)
Plaats van der Arjen, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,
jaar 1917 (4)
Plaats van der Gerrit Gerrits Soldaat onder de Nationale Militie thans bij het depot te Leeuwarden welke zich alhier bij
zijn moeder zedert 2 tot 3 dagen bevond en de Schout van Menaam heeft hem laten aanzeggen zich te melden deze is al
eerder als deserteur gearresteerd enz. jaar 1815 (2)
Plaats van der Gerrit Gerrits Soldaat onder de Nationale Militie thans bij het depot te Leeuwarden,deze is al eerder als
deserteur gearresteerd en krijgt 14 dagen in de Provoost op Water en brood enz. jaar 1815 (3)
Plaats van der H. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij
alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat
zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)
Plaats van der H. J. D.---- Heide van der A. die als Byzonder schoolonderwijzer der 2e klasse en wordt toegelaten in deze
functie te Leeuwwarden wordt ook genoemd de district School opziener Plaats van der J. D. jaar 1821 (1)
Plaats van der Harmen Wijbes Landbouwer te Winsum het betreft het uitreiken van een jonge Merrie Veulen om gedekt te
worden en mag gedekt worden door de 7 jarige Hengst van Zee van der Rein Douwes enz. jaar 1841 4)
Plaats van der Hend. H., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier
van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar
1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
Plaats van der Hendrik Harmens---- Vellinga Sybrig Jans huisvrouw van Plaats van der Hendrik Harmens te Oosterlittens
wordt genoemd in een aantekening van de Ontvanger der Registratie van Sneek betreffende een extract vonnis van hem
enz. jaar 1840 (2)
Plaats van der J. , Geneesheer te Leeuwarden Onderwerp: declaratie 1824 wegens vacatien jaar 1825 (1)
Plaats van der J. D---- Baudet Pierre Joseph , hij is benoemd en aangesteld onderwijzer op de Fransche school vor jonge
heren te Leewarden, ook wordt er genoemd de Districts School Opziener Plaats van der J. D. enz. jaar 1818 (2)
Plaats van der J. D. is Schoolopziener geworden in het 1e Schooldistrict van Vriesland bij de Schooldistrictsverdeling met
23 scholen genoemd met plaatsnaam enz. jaar 1815 (7)
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Plaats van der J. D. Schoolopziener te Leeuwarden een ordonnantie van uitbetaling ten zijner gunste van f. 75.= enz. jaar
1815 (1)
Plaats van der J.---- Kiefstra Hemanus Olferts hebbende de derde rang tot openbaar schoolonderwijzer in den Dorpe Wier
de District Schoolopziener Plaats van der J. te Leeuwarden wordt ook genoemd enz. jaar 1814 (2)
Plaats van der J.---- Morra Marcellus, Scutter bij de Militie, onderwerp een geneeskundig Attest van de Medicine Doctor
te Leeuwarden de heer Plaats van der J. dat voornoemde wonend in het Lemsterveerhuis alhier sedert geruime tijd ziek en
onder geneeskundige behandeling is enz. jaar 1837 (6)
Plaats van der Jan Daniel , hij beklaagd zich dat hij als gelastigde van de heer Pot ….? te Rotterdam voor kostgeld enz. van
den alhier (Leeuwarden) in het Blokhuis gedetineerde Boer de Jan Jans enz. enz. enz. verder worden genoemd Idzardi
Lambertus jaar 1822 (3)
Plaats van der Jan Daniel---- Baudet Piere Joseph Onderwijzer in den Franse Taal wonend te Deventer hij wordt benoemd
en vermeld in een door de Schoolopziener van het 1e district van Friesland Plaats van der Jan Daniel ondertekende brief
op de Franse Kostschool voor jonge heren te Leeuwarden enz. jaar 1818 ( 1)
Plaats van der Jan Daniel---- Feitsma Klaas Minnes wonende te Deinum laat via zijn Advocaat Notaris, Plaats van der Jan
Daniel weten dat hij is aangesteld tot Lid van den Landstorm te Deinum maar dat hij al eerder de eer heeft gehad om te
dienen als Capitein ene Compagnie Jagers en hij deze keer wil ontslagen worden enz. jaar 1815 (1)
Plaats van der Jan Daniel Handgeschreven brief met handtekening van Jan Daniel van der Plaats. , jaar 1840 (3)
Plaats van der Jan Daniel---- Hogt van der Marten Anneswonende te Deinum laat via zijn Advocaat Notaris, Plaats van
der Jan Daniel weten dat hij is aangesteld als Sergeant van den Landstorm te Deinum maar dat hij al eerder de eer heeft
gehad om te dienen als Adjudant bij de halve Batt. Der Bataafsche gewapende Burgerwacht enz. en hij deze keer wil
ontslagen worden enz. jaar 1815 (1)
Plaats van der Jan Daniel---- Schuil Albertus hij solliciteerd voor de functie van Onderwijzer te Blessum en de
Schoolopziener Haats van der Jan Daniel van het eerste Schooldistrict in de Provincie Vriesland verzoekt de Gouverneur
om eerstgenoemde aan te stellen jaar 1821 (1)
Plaats van der Jan Daniel van beroep Schoolopziener van het eerste Schooldistrict in de Provincie Vriesland hij sollicteerd
in een door hem ondertekende brief naar de vacerende post van Stads Fransch Kostschoolhouder voor Jonge Heeren te
Leeuwarden enz. jaar 1821 (1)
Plaats van der Jan 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)
Plaats van der Jan Volkerts. Medicina Doctor te Workum, Hij wordt voorgedragen tot Chirurgijn Major bij het 6e Bat.
Landstorm in het Arr. Sneek enz. jaar 1815 (1)
Plaats van der M. geeft te kennen in een door hem getekende brief aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland dat hij voor
de armen van de stad Harlingen nodig heeft voor een duizendtal behoeftigen, dat vele particuleren al een aanzienlijke som
bijeengebracht hebben en zij nu tenminste drie maanden driemaal in de week van Spijs kunnen doen enz. maar
verzoeken permissie betreffende Impost op de Turf enz. jaar 1817 (4)
Plaats van der M. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 257-10 wegens betaling van werkvolk, voerlieden enz.
ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Plaats van der M. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde tweede Bataillon,
Onderwerp: geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz. dat op het
eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het
Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de
Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)
Plaats van der M. J. D. te Leeuwarden ---- Frautman Jean Paul bezaittende de 2e rang van Schoolonderwijzer is
aangesteld op de Fransche kostschool voor jonge heren te Leeuwarden wordt ook in genoemd de schoolopziener Plaats
van der M. J. D. te Leeuwarden jaar 1822 (1)
Plaats van der M. 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)
Plaats van der M. te Harlingen, vermeld op een voorlopige staat van schuld van het jaar 1814 ten laste van de gemeente
Makkum met hett bedrag dat hij moet ontvangen en de geleverde waren/diensten enz. jaar 1815 (3)
Plaats van der M. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke
in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen
kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Plaats van der M., boekje met Reglement van eene Brand Assurantie Societeit op Onderlinge verzekering voor brand
opgericht in het jaar 1813 te Harlingen door M. van der Plaats op de Voorstraat lett. C. No. 62. Jaar 1815
Plaats van der M., Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard
welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen en
Bureaukosten over 1811), akte jaar1815 (2) (9)
Plaats van der M., Majoor van het 2e bataillon Schutterij in Friesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Steenderen van Andries Schutter het betreft he vonnis van de Krijgsraad van 23 november 1816
wegens zijne weigering om aan de gegeven orders te voldoen tot een Provoost van 44 uren moest enz. jaar 1817 (4)
Plaats van der Meile 29 jaar, Boekverkoper ondertekend zijn verklaring>> Eekma Idzert fungerend Officier van de
Regtbank ter Eerste Instantie (zijn handtekening staat onder diverse documenten) te Leeuwarden heeft van de
Schoolonderwijzer A. van Steenderen te Harlingen een schriftelijke en ondertekende klagt ontvangen dat Plaats van der
Meile hem op een willekeurige wijze heeft enzook wordt gedagvaard Pettinga G.erardus, Commies te Harlingen
ondertekend door Tuinenga Bote L. verder worden er gedagvaard Holstein L., Holstein Jan ,Broodkorf J., Schreuder
Catharina ,Windt de Hendrik alle te Harlingen wonende jaar 1817 (14)
Plaats van der Meile---- Blok K. (Klaas) Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat enige personen zijn ontslagen en dadelijk weer door anderen
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moeten worden vervangen waaronder zich bevinden Plaats van der Meile voormalig Officier bij enz. en Huidekoper Jan
Brandmeester alhier enz. jaar 1815 (2)
Plaats van der Meile---- Tjallingii T. Pz. Koopman Luitenant Colonel Chef enz. en Hannema Sjoerd Jacobus, Plaats van
der Meile alle te Harling wonende betreft hun request = aanwezig en ondertekend door hem zelf en de Notaris
Hanekuijk Jacob en de Solliciteur Meinsma A. houdende verzoek van vrijstelling van den Schutterlijken dienst enz.
worden vermeld in een document van de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche zaken enz. jaar 1815 (5)
Plaats van der Meile, ----- Blok Minne, Plaats van der Meile, Landas Jacob Lodewijk, Swierts Jan Paptist candidatenh
voor de post van plaatsvervanger in het Vredegercht van harlingen door den afstand van Eschaurier Piere wonende op
Terscheling, met leeftijd, tegenwoordig beroep en aanmerkingen jaar 1824 (2)
Plaats van der Meile, ----- Blok Minne, Plaats van der Meile, Landas Jacob Lodewijk, Swierts Jan Paptist candidaten voor
de post van plaatsvervanger in het Vredegercht van harlingen door den afstand van Eschaurier Piere wonende op
Terscheling, met leeftijd, tegenwoordig beroep en beoordeling jaar 1824 (2)
Plaats van der Sybren te Arum, Beurt en Veerdienst van Arum op Bolsward, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)
Plaats van der Sybren te Arum, Beurt en Veerdienst van Arum op Franeker, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)
Plaats van der Sybren te Arum, Beurt en Veerdienst van Arum op Harlingen , hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)
Plaats van der V.---- Harlingen: een geschreven en een gedruk boekje met Ordonnantie en Artikelen op het leggen , uit
en in vaaren van de schepen in de havens der stad Harlingen . Sampt Het sluiten en ontsluiten van de bruggen , waarna
ieder, als mede de Havenmeester, zig zal moeten reguleeren gedrukt door de stadsdrukker Plaats van der V. op 6 Maart
1787 , jaar 1814 (31)
Plaats van der Volkert---- Olivier W. namens de afwezige Collonel van de Landstorm te Sneek ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland het betreft de voordragt van Plaats van der Volkert als Chirurgijn Majoor enz. jaar 1815 (1)
Plaats van der W. J. , Politiebediende te Stiens 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)
Plaatsing (Faber) Joannes, Personeel R.K. Geestelijkeid, Joannes Faber Plaatsing als Pastoor te Heeg (2) Nicolaas
Molenaar om als missionairis naar de west Indieen te aan en vertrokken 17-12-1840 naar Curacao , jaar 1841 (3)
Plaatsnamen; een lijst waarin de plaatsnamen van Friesland veranderd/verbeterd worden die voorkomen in een een aantal
afschriften van besluiten van de koning enz. jaar 1822 (8)
Plagstra Jan Simons, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden,
met diverse kolommen met o.a. welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz. Jaar 1814 (2)
Plagter Jacob Jans---- Haaksma Uilke Klaases, Smid Klaas Harmens, Haaksma Witzen Klaas , Herberg v.d. Teeke
Pijtters, Hoefhamer Pijter Klaasses , Sonnema A. F., Daam W. R., Plagter Jacob Jans, Frans Kienstra , allen te Dockum
wonende zij ondertekenen een request betreffende dat zij in den jare 1810 ten behoeve van het voormalige district
Oostdongeradeel verscheidene leveranties aan de Militairen hebben gedaan en verzoeken nu betaling met een behoorlijke
rente ter vergoeding van de kosten enz. jaar 1817 (4)
Plaisier A. G. de weduwe 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)
Plaisier A. W. 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)
Plaisier W. M. staat vermeld in een dossier betreffende zijn geneeskundige verklaring van het 3e regiment Infanterie
Reserve Bataillon ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommandant Wenkenshoven v. T.? enz. jaar 1841 (2)
Plaizier Jan Jurjens---- Hes J. Agent der Casernering heeft mij (de Burgermeester van Leeuwarden) te kennen gegeven dat
hij op last van de commandant der nationale garde de Heer Asbeck van G. F. op kosten van de daarbij gemelde
gemeentens de nodige klederen voorzien enz. van Plaizier Jan Jurjens van Hindelopen en Lantinga Jacobus van Wolvega
enz. jaar 1814 (2)
Plaizier Mient, 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)
Plaizier Wiertze Minderts die wegens twijfelachtige gebreken enz. dienende bij het 4e regiment infanterie enz. jaar 1841
(1)
Plaizier Wytze Minderts te Bakkeveen , Onderwerp de verkoop van zijn in beslag genomen goederen enz. jaar 1815 (1)
Plambeek Carl Martin, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 17-03-1811 Lubeek, 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)
Plancken P. te Brussel, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,
houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek
en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Plancquel wonende te Iperen hij heeft fraudaleuse handelingen gepleegd bij het herstelen van de brug van Waarten
gelegen over de rivier de Leye enz. enz. jaar 1823 (4)
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Planetarium---- Eisinga E. Onderwerp: het huis door hem bewoond als tot met betrekking tot het Planetarium, het
antwoord van de Gouveneur enz. jaar 1825 (1)
Planetarium---- Eisinga Eise te Franeker Onderwerp: het huis en het Planetarium van hem dat door het Rijk wodt
aangekocht jaar 1825 (2)
Planetarium---- Franeker; Onderwerp het Planetarium, jaar 1914 (3)
Planetarium te Franeker---- Eisinga E. Onderwerp: het huis door hem bewoond als tot met betrekking tot het Planetarium
hetwelk als zodanig aan het geheel is verbonden dat het daar niet van afgescheiden kan worden enz. enz. ook zijn zoon
Eisinga Jacobus wordt genoemd tevens de hoogleeraar Swinden van ….? enz. jaar 1825 (2)
Planetarium te Franeker, De beschrijving van het vernuftig uitgedacht Planetarium van de Heer Eise Eisinga door wijlen
den Hoogleeraar Swinden van J. H. ten jare 1780 in het licht gegeven was sedert enige tijd niet meer verkrijgbaar enz. en
de heer Eisinga laat dat herdrukken met toevoeging van drie door zijner vriend de stadsgenoot Sannes K. vervaardigde
afbeeldingen enz. enz. jaar 1825 (1)
Planta Rense Ottes 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)
Plantema A. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle
alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel
in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)
Plantema G. commies der 2e klasse onderwerp; pensioen jaar 1841 (2)
Plantema Hendrik Sjoerds, 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)
Planten C. te Steenderen Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat
de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Planten C. te Steenderen 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)
Plantenga ….? te Wolvega 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)
Plantenga Aan H., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe
Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag
dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3)
Plantenga B. K. wonende in wijk D. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in
de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen
kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Plantenga Broer hij is bij Koninklijk Besluit benoemd als 2e Luitenant bij de Dienstdoende Schutterij te Leeuwarden en
heden in handen van den Burgemeester den eed hebben afgelegd enz. jaar 1840 (3)
Plantenga Broer thans Schutter, wordt benoemd en aangesteld bij de Schutterij enz. jaar 1840 (6)
Plantenga E. Veearts te Wolvega , komt voor in een dossier met Veeartsen jaar 1841 (2)
Plantenga Ebbe wordt vermeld in een document van Mandaten en quitatien met 7 kolommen informatie betreffende de
betaling enz. jaar 1840 (2)
Plantenga F. Koopman en Expediteur te Franeker verzoekt een concessie tot het in de vaart brengen van een stoomschip
tot vervoer van goederen, vee en personen van Franeker naar Amsterdam met een schip lang 30 meter, breedte 5 ¼ meter
en holte 1 7/8 meter , zijn verzoek kan niet worden ingewilligd jaar 1880 (10)
Plantenga F. Controleur der Belastingen te Bolsward verzoekt om weer naar Harlingen te kunnen omdat hij uit hoofde
zijne bezittingen gelegen te Harlingen enz. er wordt voorgesteld dat de heer Lodenius ….? van Harlingen naar Bolsward
zal gaan omdat deze ongehuwd is enz. Jaar 1814 (2)
Plantenga F. S. Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Plantenga G. P. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd 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 bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Plantenga G. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Plantenga G. te Stiens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Plantenga H. , De Fabrikant Molema de Cock Boon van Schepen te Hoogezand, Hij geeft een verklaring af dat het in
1888 genoemd schip van de heer Plantenga H. P. Stoomboot Boot My. nieuw was de met de naam Libra jaar 1891 (5)
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Plantenga H. J. L. (Clantenga?), ondertekend de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de
Dorpe Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het
bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3)
Plantenga H. K.---- Vegt van der S. W. en Vegt van der B. W. te Beetsterzwaag en Plantenga H. K. en Swartsenberg en
Hohenlands Thoe beide te Leeuwarden te kennen dat zij de vereischte kunde om als Landmeter bij het Kadaster te
fungeren zullen hebben verkregen enz. jaar 1825 (6)
Plantenga H. P. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Libra Onderwerp: Stukken betreffende de
invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die
tarieven te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16)
Plantenga H. P. en Trip J. C. Onderwerp: een aankondiging van zijn Stoombootdienst LIBRA dat de winterdienst is
aanvangen van Joure naar Sneek wat ook in advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier) in de Leeuwarder Courant is
aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en bagage, jaar 1880 (4)
Plantenga H. P. te Joure een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Stad IJlst “ met het
reglement enz. jaar 1893 (1)
Plantenga H. P. te Joure een verleende vergunning (Wit) tot het Varen in Friesland met de “LIbra “ met het reglement
enz. jaar 1891 (1)
Plantenga H. P. te Joure met de Stoomboot “Libra”van Joure 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)
Plantenga H. P. te Joure wonende schrijft en ondertekend een brief aan de Gedeputeerde Staten dat hij met de Stoomboot
“Libra”van Joure Op Sneek vaart via enz. maar dat de boot een lengte heeft van meer dan 20 meter en dat hij daarvoor
toestemming nodig heeft enz. enz. jaar 1891 (2)
Plantenga H. P.----Bruinsma P. Stoombootkapitein te Dokkum schrijft een door hem getekende brief aan de
gedeputeerde Staten en verzoekt een vergunning tot bevaren met zijne stoomboot “Veehandel III” enz. enz. en de
fabrikant Boon Molema & Cock schrijft brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend dat hij verklaard dat in hun
fabriek is gebouwd het schip de Hunze II in 1888 afgeleverd aan de Groninger Rotterdam Stoomboot Mij, in 1889 de
Libra aan de heer Plantenga H. P. te Joure en in 1889 de Stad IJlst aan de heer Jong de P, Pzn. Te IJlst in 1890 de
Eendracht aan de heeren Bakker & Hoekstra te Langweer, verder een correspondentie daarover, jaar 1891 (6)
Plantenga Hielke Pieters te Joure, Beurt en Veerdienst van Joure naar Sneek, 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 1861 (8).
Plantenga J. Hij staat in een document met een staat aanwijzende het bedrag der kwitantien van door de ontvanger
genoten beloning voor de perceptie van het Veefonds over 1844 enz. enz. jaar 1841 ( 2)
Plantenga Jan Ourkes---- 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 he3t 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 Schout Officier van den burgelijken Stand tot het huwelijks voorwaarden enz. verder wordt genoemd Vries de
EvertOukes 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)
Plantenga Joh’s te Veenklooster wegens uitschot enz. 9 stuks enz. , hij staat als crediteur op de Staat en Opgave der
Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude enz. jaar 1815 (4)
Plantenga Johannes ---- Alberda ….? Controleur de Belastingen in de controle Dokkum heeft zig vervoegd ten huize van
de heer Beintema J. M. (Johannes Meinerts) Schout van Dokkum en hem verzocht mee te gaan naar den heer Heemstra
van ….? Afgaande percepteur waar aanwezig was Plantinga Johannes aangesteld tot percepteur der belastingen in de
Gemeente Oudwoude om kas te opnemen enz. enz. met vermelding van de resultaten en door de drie genoemden
ondertekend jaar 1814 (4)
Plantenga Johannes---- Beintema J. M. (Johannes Meinerts) Schout van de Gemeente Oudwoude draagt voor in een door
hem ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Klaver Tjerk Jans Lid van de Raad dezer
Gemeente als waarnemer bij absentie van de Schout, tevens stelt hij voor als Secretaris Plantenga Johannes die deze post
bij de Maire heeft waargenomen enz. jaar 1814 (2)
Plantenga Johannes Griffier van Police die de werkzaamheden heeft overgenomen van Heemstra van Willem Hendrik, de
Percepteur der Directe Belastingen in de Gemeente Oudwoude jaar 1813 (2)
Plantenga Johannes te Westergeest, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de
gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in
de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar
1824 (4) dossier (31)
Plantenga Johannes, Controle Bergum Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de
voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3)
dossier (10)
Plantenga Johannes, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op
de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document
met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)
Plantenga Jouke Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Plantenga Jouke Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Plantenga Jouke Harlingen Schip de Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Plantenga K. P. hij bekleed een openbare bediening, Hij komt voor in een document genaamd: Aanmerkingen opzigtelijk
gerechtskosten, door regterlijke autoriteiten in de Provincie Vriesland Toegestaan, en door den Gouveneur aldaar
geviseerd Dienst Jaar 1820 in dit document wordt verteld of ze recht hebben op uitbetaling wegens getuigenis in een
rechtzaak te Leeuwarden en een uitvoerig onderzoek, ook wat ze voor werk doen, jaar 1821 (4) dossier (8)
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Plantenga Klaas Pieters, ---- Ynia Hans Deurwaarder en Schaaf Jan , Molenberg Johannes Dirks, Plantenga Klaas
Pieters, Deurwaarders en Bruinsma Zacharias, Heppennaar Karel, Postma Evert, en Nijsloot Jelle Annes boden bij de
rechtbank te Leeuwarden Onderwerp hun jaarlijkse Tractement jaar 1815 (3)
Plantenga N. te Metslawier wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Plantenga P. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten van de regtbanken en Vredegeregten enz. met
vermelding van woonplaats, functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14)
Plantenga P. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde
Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer
enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)
Plantenga P. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is, als een voorlopige verevening, enz
enz jaar 1825 (3)
Plantenga P. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie
Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de
Algemeene rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8
Plantenga Pieter te Hallum, 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)
Plantenga Pieter (a) te Hallum 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)
Plantenga Pieter (a) te Hallum 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)
Plantenga Pieter (a) te Hallum 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)
Plantenga Pieter Hielkes te Joure, Beurt en Veerdienst van Joure naar Sneek, 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 1861 (8).
Plantenga Pieter---- Martin Pieter Francois , hij heeft bedankt voor de post van Griffier bij het Vredegerecht kanton
Hallum enz. en voor zijn functie wordt voorgedragen Plantenga Pieter 26 jaar, Albarda Jan Hz. 23 jaar , Reneman Jacob
23 jaar en Lycklama Andreas 23 jaar , jaar 1820 (4)
Plantenga Pieter te Hallum, 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)
Plantenga Pieter vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden met
functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)
Plantenga Pieter 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)
Plantenga Pieter 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
Plantenga Pieter, 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))
Plantenga Pieter, hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het Kanton
Hallum, arrondissement Leeuwarden met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Plantenga Pieter, 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 bij de Rechtbank) en
tractement jaar 1823 (5)
Plantenga Pieter, 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 (Griffier bij de Rechtbank) en
tractement jaar 1823 (5)
Plantenga Pieter, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Plantenga Pieter, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Plantenga R. W. te Allingawier 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)
Plantenga Siek Fokkes te Spannum, Beurt en Veerdienst van Spannum naar Sneek, 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).
Plantenga T. komt voor in opgave van schulden welke door de heren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op
de provinciale begroting over 1824 zijn gecontracteerd enz. enz. jaar 1825 (3)
Plantenga T. te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld
in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente 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)
Plantenga T. te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
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Plantenga Tjalling Broers, 534 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)
Planter C. te Steenderen 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)
Planters C. te Steenderen 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)
Plantha Budeobal 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)
Planticius Gerhardus Johannes , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 07-10-1818 Harderwijk, 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)
Planting B. 45 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar
1817 (5)
Planting B. P. te Dragten staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe
Slooten van M. P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de bij mij ingekomen 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)
Planting B. P. te Dragten 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)
Planting B. P. te Dragten wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Planting B. P?. te Smallingerland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Planting Bauk 497 Ureterp is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841
(7)
Planting G. ---- Ketelaar Klaas Sybes, Timmermansknecht, Ratsma Klaas Schoenmaker, Blom Meyer Willem
Scheepstimmerknecht, Planting G. Ybma Meinte Douwes, alle wonende te Workum ondertekenen een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij gediend hebben bij het leger en met een blessure zijn teruggekomen en dat
zij enz. jaar 1841 (4)
Planting G. 16 is zijn volgnummer in de Stad Workum 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)
Planting Gaele---- Bosma Atze Douwes Mr. Slagter te Workum, een compleet dossier betreffende een Proces Verbaal van
Bekeuring d.d.19-01-1840 en processtukken van Strafzaken te Sneek van de Inspecteur der Directe Belastingen enz.,
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Haga Bouke tegen Atze Douwes Bosma volgens zijn opgave 50 jaar oud geboren te Wijckel wonende te Workum die
schuldig ia aan overtreding van Art. 6 & 4 der wet van enz. Verder heeft de Deurwaarder bij het Kantongeregt van
Hindelopen arr. Sneek Karsten Geert Lucas heeft inn tegenwoordigheid van Vries de Willem en Planting Gaele beide te
Workum wonende beslag gelegd op wat onroerende goederen zoals o.a. meubelen enz. , Stuurmans Rinze Johannes en
Hebbes Jan Sipkes beide commiessen verklaren dat zij in de Slagterij enz. jaar 1840 (36)
Planting Pieter R. , 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)
Planting Sieger, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Planting Wijbe, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Planting Wybe, 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)
Plantinga Gijs---- Plantinga Sierk IJpes, betreft request voor vrijstelling van zijn zoon Plantinga Wijtze en dat er een
bewijs is van de medisch doctor denheer Coulon ….? De ongeschiktheid van den derde broeder en dat Plantinga Gijs
ondanks een hoog nummer enz. jaar 1814 (2)
Plantinga J. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij
besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier (7)
Plantinga J. te Oudwoude staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de
Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Plantinga Klaas Amsterdam Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland, jaar 1917 (1)
Plantinga T. gepensioneerd Controleur der Belastingen zijn plaatsvervanger wordt Gier de Jan Hendrik enz. jaar 1815 (2)
Plantinga .P. H. c.s. Beurtschippers van Joure, Sneek, IJlst, Heeg, Wousend, Sloten en de Lemmer , Onderwerp: dat van
Koningswege de Stoombootmaatschappij verpligt is de veren aan te kopen enz. jaar 1841 (8)
Plantinga ….? (Take (Teeke)? , vermeld op Memorie van Observatien dienende ter meerdere inlichting van bijgaande
rekening van Ontvang en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met
31 Juli 1811 ingesloten enz. jaar 1815 (2)
Plantinga ….? 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)
Plantinga ….? te Stiens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Plantinga A. W. Sleeswijk/Berlich, jaar 1838
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1316 lijst 2_L. Plantinga Albert te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
22-10-1814
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant,
ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der
Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
21
Plantinga B. ---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur
16-01-1817
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag van IJpeij L. een naamlijst der
Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor de vacature wegens het ontslag van IJpeij L. met
een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)
91
Plantinga B. F. te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
23-04-1814
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)
1
Plantinga B. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar
31-01-1814
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)
429
Plantinga B. P. de weduwe van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren
28-03-1814
Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van
het Fransche Postwezen aan de Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken en dat de talrijke
Beurtschepen niet anders als brieven en passagiers enz. jaar 1814 (5)
703/1
Plantinga Barbera, ------- Feddes Aaltje, Plantinga Barbera, Hegemans Mietje, Schreuder Catharina, Gerrits Johanna, Dam
19-07-1841
van Akke, Dreunhuizen Hendrika, Dreunhuizen Jantje, Vries de Catharina, Drost Antje, Bron Mietje, Mensing Sietske,
Meyer Geeske, Lambrecht Geertrui, Ulrichs Getje en Steen van der Pietje alle verkoopsters van Visch aan de gewone
vischmarkt te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (2)
1036/23
Plantinga Broer 25 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de Gemeente
10-10-1839
Leeuwarden vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom aanmerkingen enz.
jaar 1839 (6)
725-1_4
Plantinga Broer Fz.---- Eelkema Sjoerd wonende te Deventer Deventer Beurtschipper van Deventer op Leeuwarden het
17-07-1839
betreft een bekeuring te Leeuwarden gegeven door de Commiesen van de Belastingen Plantinga Broer Fz. en Faber Jacob
voor invoer van Spek enz. jaar 1839 (4)
71
Plantinga Broer Pijters (de weduwe), en Ferwerda Jan, Assen van Anthoon, Pruis Carel en Heuveldop Johannes Gerardus
18-01-1814
alle Burgers en Kooplieden wonende te Leeuwarden een handgeschreven brief door allen ondertekend dat er zeer
waarschijnlijk een leverantie aan militaire kleeding enz. enz. jaar 1814 (1)
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Plantinga Broer, 215 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)
Plantinga Eijldert---- Plantinga Sierk IJpes van beroep Timmerman wonende in het Canton Leeuwarden no. 2 er wordt
gerapporteerd door de president burgemeester van Lreeuwarden dat hij heeft zes zonen met name Planting Eijldert, Ype,
Hijlke, Wijtze, Jacob, Lodewijk en dat de twee eerstgenoemd gehuwd zijn, de derde is gebrekkig de vierde en vijfde in de
Landmilitie en de 6e is slechts 12 jaar oud en dus dat wijtze de eenige is welke als Molenaarsknecht in staat is zijne
ouders te ondersteunen enz. enz. jaar 1814 (1)
Plantinga F. S. Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Plantinga F. S. Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Plantinga F. S. Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Plantinga F. thans ontvanger der belastingen te Almenum is benoemd tot waarneming der functie van Controleur i.p.v.
Willer ….? Die op eigen verzoek ontslag heeft gevraagd en i.p.v. Plantinga F. benoemd te Almenum Scheltema P. te
Sexbierum en de heer Fontein P. tot waarneming in Sexbierum en z. jaar 1814 (3)
Plantinga F.,---- Straten van Wijbrandus Christiaans van beroep Schipper te Harlingen Hij ondertekend een brief met o.a.
dat hij vader is van acht kinderen waar van de oudste in termen van de Landmilitie valt en in het Garnizoen te Leeuwarden
enz. en vraagt of zijn zoon Straten van Christiaan Wijbrandus vrijstelling van de Landmilitie kan krijgen, ook een
verklaring ondertekend door Plantinga F., Jeltes Jan, Boomsma D., Oolgaard D., Kroon M. J., Romkes Joh. Broer,
Fontein D. Pietersz. Alle Burgers van Harlingen dat de vader het werk zeer bezwaarlijk enz. jaar 1814 (6)
Plantinga Fedde Johannes te Ferwerderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke
gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30
November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)
Plantinga Feike Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Franeker enz. enz. jaar 1879 (4)
Plantinga Foppe Wiebrens 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)
Plantinga G. G. e Stiens 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)
Plantinga G. G. te Stiens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Plantinga G. te Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Plantinga G. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd 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 bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Plantinga G. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Plantinga G. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Plantinga G. te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de
ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en
Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Plantinga Gerrit 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)
Plantinga H. P. 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
Plantinga H. P. te Joure, Libra I, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er
vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer
toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven stuk dat deze boot verkocht zou zijn enz.jaar 1900 (12)
Plantinga H. P.Joure Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
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Plantinga Hendrik Sjoeks---- Bottenga Sybe Hendriks wonende onder den Dorpe Ferwert wordt vermeld in een brief van
de Armvoogden van den Dorpe Engwierum dat hij is verscheidene jaren gelimiteerd is geworden door den Dorpe Ferwert
enz. en hebben hem geweigerd enz. verder een brief ondertekend door de Armvoogd Kupers A. H. geadresseerd aan
Bottenga Sybe Hendriks en een brief dat de Deurwaarder Vries de Sijtze Gaeles op verzoeke van Seecoma Jan Geerts en
Plantinga Hendrik Sjoeks in qlt als Armvoogden van Engwierum en Geïnsinueerd aan Kuipers Aijze Hendriks Koopman
, Zijlstra Pieter Jaspers Huisman en Vellinga Folkert Andries Mr. Wagenmaker alle wonende te Ferwerd in qlt als arm
voogden van Dorpe Ferwert betreffende Bottenga Sybe Hendriksenz. jaar 1814 (6)
Plantinga Hielke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Plantinga Hielke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887
Plantinga Hielke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
Plantinga Hielke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883
Plantinga Hielke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880
Plantinga Hielke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885
Plantinga Hielke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
Plantinga Hielke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886
Plantinga Hielke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884
Plantinga Hielke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Plantinga Hielke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Plantinga Hielke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Plantinga Hielke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888
Plantinga Hielke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889
Plantinga Hielke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Plantinga Hielke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890
Plantinga Hielke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891
Plantinga Hijlke Pieters en Trip Jouwert Cornelis te Joure, Stukken betreffende het verzoek van voornoemden om
concessie voor eene stoombootdienst tusschen Joure en Sneek en Joure, Sneek, IJlst, Bolsward enz. met het Schip de
Libra aanwezig een boekje met reglementen en tarieven voor de schroef-stoombootdienst “Libra” enz en Haan de A. F.
tekent bezwaar aan tegen het verlenen van deze concessie aan hunne vakgenoten daar een dergelijke dienst reeds bestaat
jaar 1875 (36)
Plantinga Hijlke---- Plantinga Sierk IJpes van beroep Timmerman wonende in het Canton Leeuwarden no. 2 er wordt
gerapporteerd door de president burgemeester van Lreeuwarden dat hij heeft zes zonen met name Planting Eijldert, Ype,
Hijlke, Wijtze, Jacob, Lodewijk en dat de twee eerstgenoemd gehuwd zijn, de derde is gebrekkig de vierde en vijfde in de
Landmilitie en de 6e is slechts 12 jaar oud en dus dat wijtze de eenige is welke als Molenaarsknecht in staat is zijne
ouders te ondersteunen enz. enz. jaar 1814 (1)
Plantinga Hijlke, 586 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)
Plantinga Hinke 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)
Plantinga Hylke F. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in
het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Plantinga Hylke Pieters te Joure met het Schip de Libra, komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle
stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878 met 13
kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz.
enz. jaar 1878 (4) dossier (22)
Plantinga J. en Wentholt L. R., de Ontvanger Generaal van Vriesland stuurt een brief aan de Commissarissen van
Vriesland dat er geene bedenkingen zijn tegen voornoemde heren enz. jaar 1814 (1)
Plantinga J. hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten
van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
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Plantinga J. S. Vleeshouwer te Leeuwarden een procesverbaal van Bekeuring opgemaakt tegen hem ten zake dat hij
geen patent heeft voor het gebruik van een Culander Molen, hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen. jaar
1825 (2)
Plantinga J’b 319 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen
met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie
no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)
Plantinga Jacob * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat
met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december
1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Plantinga Jacob 444 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)
Plantinga Jacob 68 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)
Plantinga Jacob Fredrik 444 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)
Plantinga Jacob---- Plantinga Sierk IJpes van beroep Timmerman wonende in het Canton Leeuwarden no. 2 er wordt
gerapporteerd door de president burgemeester van Leeuwarden dat hij heeft zes zonen met name Planting Eijldert, Ype,
Hijlke, Wijtze, Jacob, Lodewijk en dat de twee eerstgenoemd gehuwd zijn, de derde is gebrekkig de vierde en vijfde in de
Landmilitie en de 6e is slechts 12 jaar oud en dus dat wijtze de eenige is welke als Molenaarsknecht in staat is zijne
ouders te ondersteunen enz. enz. jaar 1814 (1)
Plantinga Jacob Sierks, 908 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)
Plantinga Jacob 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)
Plantinga Jacob, 488 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)
Plantinga Jan Geerts hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het
Flankeur Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13)
Plantinga Jan staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt
van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd
in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Plantinga Jan, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met
diverse kolommen met o.a. welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz. Jaar 1814 (2)
Plantinga Johannes 473 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)
Plantinga Johannes---- Heemstra van Willem Hendrik Ontvanger der Belastingen in Oudwoude en door Zijne Majesteit
aangesteld als Majoor bij het eerste Battaillon Infanterie Landmilitie enz. en hij zodoende zijn ontslag heeft gevraagd enz.
De Heer Plantinga Johannes reeds bevorens bij besluit enz. zal omdat hij reeds als waarnemer heeft gefunctioneerd enz.
wordt deze voorgedragen voor de functie van Ontvanger der Belastingen in Oudwoude enz. jaar 1814 (4)
Plantinga Johannes---- Wentholt Ludolph Reinier te Harlingen en Plantinga Johannes te Oudwoude zij worden
gegecualificeerd tot de provisionele waarneming in de functie als persepteurs enz. jaar 1814 (2)
Plantinga Johannes, Ontvanger der Dir. Bel. te Oudwoude te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de
Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de
voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot
welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.
jaar 1817 (3) dossier (11)
Plantinga Johannes, ontvanger der directe beastingen in Westergeest, een handgeschreven brief met zijn handekening
onderwerp; een verzoek om een woning . Jaar 1824 (1)
Plantinga Jurg. 596 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen
met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie
no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)
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Plantinga Jurre * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat
met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december
1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Plantinga Jurre, staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815
(5)
Plantinga Jurre, 212 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)
Plantinga K. P. wordt vermeld in een document genaamd; Lijst door den Gouverneur geverifieerde en geviseerde
declaratien van Justiteele Ambtenaren in de Provincie Vriesland gedurende de maanden januari, februari en maart in het
jaar 1825 met vermelding van functie en bij welke rechtbank en bedrag van de Declaratie, jaar 1825 (3)
Plantinga Klaas Amsterdam Sollicitatie naar de functie van Veldwachter te Lemsterland, jaar 1917 (3)
Plantinga Klaas Pieters, Deurwaarder bij den Regtbank van eerste aanleg te Leeuwarden, dat hij als rekwestant strijdig in
art. 20 van de wet enz. en 2 procesverbalen van verkoop van goederen enz. jaar 1825 (3)
Plantinga Klaas Pieters, Deurwaarder te Leeuwarden bij de regtbank van eerste aanleg, terugzending van zijn Rekest
verzoekende kwijtschelding van boete ten bedrage van f. 30.= volgens een proces verbaal d.d. 31-12-1824 enz. enz. jaar
1825 (4)
Plantinga Klaas te Amsterdam, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter
in Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Plantinga Klaas, onderwerp; ambtelijk jaar 1825 (1)
Plantinga Lodewijk---- Plantinga Sierk IJpes van beroep Timmerman wonende in het Canton Leeuwarden no. 2 er wordt
gerapporteerd door de president burgemeester van Leeuwarden dat hij heeft zes zonen met name Planting Eijldert, Ype,
Hijlke, Wijtze, Jacob, Lodewijk en dat de twee eerstgenoemd gehuwd zijn, de derde is gebrekkig de vierde en vijfde in de
Landmilitie en de 6e is slechts 12 jaar oud en dus dat wijtze de eenige is welke als Molenaarsknecht in staat is zijne
ouders te ondersteunen enz. enz. jaar 1814 (1)
Plantinga M. H. de weduwe, 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)
Plantinga M. J. arbeider te Dantumawoude wordt vermeld in een document Boete en Justitiekostende ontvanger van
registratie verzoekt aan de Gouverneur of hij deze mag overbrengen naar het Memoriaal van uitgestelde zaken enz. jaar
1841 (3)
Plantinga M. J. arbeider te Kollumerzwaag wordt vermeld in een document Boete en Justitiekostende ontvanger van
registratie verzoekt aan de Gouverneur of hij deze mag overbrengen naar het Memoriaal van uitgestelde zaken enz. jaar
1841 (3)
Plantinga M. L. , 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)
Plantinga Meya L. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Plantinga Meye L. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Plantinga Meye L. 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)
Plantinga Meye L. 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)
Plantinga N. te Metslawier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der
gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat
consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen
informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Plantinga Oege Uiltjes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het
Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier
(13)
Plantinga P. B. Sergeant Majoor die geen dienst presteerd en dus geene reden van klagen over den dienst kan hebben,
doch zijn oproerig gedrag heeft bij de compagnie op den 30e Januari 1814 zeggende onder andere dat men alle wapenen
moest terug brengen en hij als men hem wilde enz. enz. hij heeft de anderen opgeroepen tot insubordinatie enz. , de
Grenadiers Schoonlingen ….?, Bosker….?, en Ramkema….?, de laatste clerk bij de ontvanger Ruitinga ….? Presteren
geen dienst en laten zich in alle gevallen enz. enz. en zijn in alles onwillig en dat ik Beekkerk Haye Commandant
National Garde te Leeuwarden enz. vind dat deze vijf gestraft moeten worden enz. jaar 1814 (3)
Plantinga P. griffier te Bericum een beschukking op zijn request jaar 1841 (3)
Plantinga P. Hij staat in een document vermeld als benoemd voor de post van Griffier bij het Vredegerecht Kanton
Hallum i.p.v. Martin P. F. jaar 1821 (3)
Plantinga P. Hij wordt genoemd in een document van bewijzen van vereveningen rakende de dienst van het justitieele
Policie met zijn functie, plats en te ontvangen bedrag in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (2)
Plantinga P. Ontvanger te Sneek zal tijdens de vacantie van 14 dagen van de Ontvanger van Koudum Werf v.d. D. deze
vervangen enz. jaar 1839 (4)
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Plantinga P. ----Romkes Johannes , President van het College van Regenten over de Gevangenishuizen van Leeuwarden,
Eekma J. Vice Precident, Vitringa Coulon J, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H. leden van
genoemd college bijeen in de vergaderzaal in het Tuchthuis van Leeuwarden betreffende Contract van aanbesteding , de
navolgende inschrijvers kunnen leveren: Dirks N. J. Brood, met als borg Feenstra H. Douwes Ynze Aardappelen, met als
borg Amoraal M. C. Elzinga Otte Rundvlees en Rundvet met als borg Plantinga P. , Dirks N. J. Gerst, Erwten en Meel,
met als borg Nolledis, Zijlstra R. J, Witte Kool en Wortelen met als borg Zijlstra W. , Ottema T. de weduwe Zout, Peper,
Olie en Kaarsen met als borg Appelhof T., , Wijsma H. Bewassen en Baardscheren met als borg Pas T., jaar 1820 (8)
Plantinga P. te Hallum staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de
kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4)
Plantinga P. te Heerenveen een handgeschreven brief met zijn handtekening , 2 maal, , verzoekt vergunning voor het
aanleggen van een hulpbrugje en een voetbrugje op zijn perceel naar de straatweg, omdat hij op dit perceel een woning
wil bouwen kadastraal bekend onder enz. enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie jaar, met de toestemming en
de bouwvoorwaarden 1920 (10
Plantinga P. W. 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)
Plantinga Paulus, 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)
Plantinga Pieter 24 jaar hij wordt voorgedragen voor de post van Griffier bij het Vredegerecht Dokkum i.p.v. Slooten van
A. die tot Notaris is benoemd. Jaar 1818 (2)
Plantinga Pieter 25 jaar, Hij staat in een document van voordracht voor de post van Griffier bij het Vredegerecht , Griffier
van Simple Politie te Leeuwarden met o.a. voormalig en tegenwoordig beroep, woonplaats en een kolom met
aanmerkingen i.p.v. de overleden Hamerster Dominicus Aggaeus jaar 1819 (7)
Plantinga Pieter 27 jaar te Sneek wonende , staan op een documet als candidaat voor de post van griffier bij het
Vredegerecht te Sneek i.v.m. het overlijden van Jonge de M. J. jaar 1820 (2)
Plantinga Pieter Griffier te Berlikum wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie
betreffene een huurcontract enz. jaar 1841 (3)
Plantinga Pieter hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de
Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de
Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal
met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement, Jaar 1841 (8)
Plantinga Pieter staat te Menaldumadeel vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij
de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de
voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de
Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841
(4) document (9)
Plantinga R. 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Plantinga R. G?. 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)
Plantinga R. W. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het
indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november
1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen,
Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)
Plantinga R. W. te Allingawier 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)
Plantinga Rients W. 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)
Plantinga Rienze---- Zwerver Sjoerd Pieter Plsaatsvervanger voor Plantinga Rienze Gemeente Bolsward worden vermeld
in een door de Luitenant Colonel Commanderende de Depot der 8e Addeling Infanterie ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij overzend een Declaration van de Doctoren
Schoenlaub F. H. en Huikscha W?. J. (is aanwezig) betreffende eestgenoemden enz. jaar 1816 (2)
Plantinga Ruurd Geert 338 Damwoude 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)
Plantinga Schelte, 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)
Plantinga Sierk IJpes van beroep Timmerman wonende in het Canton Leeuwarden no. 2 er wordt gerapporteerd door de
president burgemeester van Leeuwarden dat hij heeft zes zonen met name Planting Eijldert, Ype, Hijlke, Wijtze, Jacob,
Lodewijk en dat de twee eerstgenoemd gehuwd zijn, de derde is gebrekkig de vierde en vijfde in de Landmilitie en de 6e
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is slechts 12 jaar oud en dus dat wijtze de eenige is welke als Molenaarsknecht in staat is zijne ouders te ondersteunen enz.
enz. jaar 1814 (1)
Plantinga Sierk IJpes zijn verzoek voor ontslag uit den dienst van zijn zoon Plantinga Wijtze wordt op favorabel
gedisponeerd enz. jaar 1814 (1)
Plantinga Sierk IJpes, betreft request voor vrijstelling van zijn zoon Plantinga Wijtze en dat er een bewijs is van de
medisch doctor denheer Coulon ….? De ongeschiktheid van den derde broeder en dat Plantinga? Gijs ondanks een hoog
nummer enz. jaar 1814 (2)
Plantinga Sierk Ypes Onderwerp: zijn request tot ontslag van zijn zoon Plantinga Wytze Fuselier bij het 1e Bataillon Inf.
Der Landmilitie enz. enz. jaar 1814 (1)
Plantinga Sirck Y. turfmeter te Leeuwarden een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens het uitoefenen van
een bedrijf zonder patent jaar 1824 (2)
Plantinga Sjoerd hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude
Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld
ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Plantinga Sjoerd 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)
Plantinga T---- Spree S. Controleur der Belasting in de controle van Franeker heeft zig begeven naar de heer Wassenaar T.
(Tiete) de Schout van Almenum en hem geïnviteerd mede te gaan naar het huis van Plantinga T. afgaande Ontvanger der
Belastingen aldaar aangekomen was ook aanwezig de nieuwe Ontvanger Scheltema P. C. en na zijn volmacht vertoond te
hebben heeft hij de opneming van het kantoor gedaan enz. jaar 1814 (9)
Plantinga T. Controleur der 2e Classe van de Indirecte Belastingen van Vriesland krijgt op desselfs verzoek Honorabel
Ontslag uit gezegde post enz. jaar 1815 (2)
Plantinga T. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Plantinga T. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Plantinga T. B. hij schrijft in voor de Aanbesteding met Conditieen en Voorwaarden der kledingstukken voor de Portiers
en bewaarders in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden jaar 1825 (10)
Plantinga T. 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)
Plantinga T. Plaatselijke Ontvaner te Koudum, De Ontvaner van s’Rijksbelastingen verzoekt de Gouverner vann Vriesland
of voornoemde tijdens de beschrijving der Personele Belasting en Patenten zijn kantoor mag waarnemen enz. jaar 1841 (
3)
Plantinga T. 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)
Plantinga Take (Teeke) Vermeld op het document Rekening van Ontvang en Uitgave ten behoeve van het voormalige
district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks
Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4
September 1813) jaar 1815 (6) (24)
Plantinga te Koudum, 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 Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (als koper van
Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Plantinga Tjeerd 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)
Plantinga Tjeerd, 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)
Plantinga Tjeerd, 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)
Plantinga Tjerk gerrits staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van
Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen regiment Ligte Dragonders No. 4 hun Paspoort moet
worden uitgereikt enz. jaar 1841 (5)
Plantinga W. S. 896 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)
Plantinga W. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden
van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar
1839 (5)
Plantinga Wiebe, 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)
Plantinga Wijtse Sierks---- Rewiersma Philippus hij hij is gearriveerd bij het 1e Bat. Inft. Landm. die Plantinga Wijtse
Sierks zonder vervanger bij dit bat. Enz. enz. daar laatsgenoemde gedetineerd is in de geweldigen provoost te Den Haag
als betigd zijnde door Rosema G. K. als medepligtig te zijn aan gepleegde diefstal enz.jaar 1814 (1)
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Plantinga Wijtze---- Plantinga Sierk IJpes, betreft request voor vrijstelling van zijn zoon Plantinga Wijtze en dat er een
bewijs is van de medisch doctor denheer Coulon ….? De ongeschiktheid van den derde broeder en dat Plantinga? Gijs
ondanks een hoog nummer enz. jaar 1814 (2)
Plantinga Wijtze---- Plantinga Sierk IJpes van beroep Timmerman wonende in het Canton Leeuwarden no. 2 er wordt
gerapporteerd door de president burgemeester van Leeuwarden dat hij heeft zes zonen met name Planting Eijldert, Ype,
Hijlke, Wijtze, Jacob, Lodewijk en dat de twee eerstgenoemd gehuwd zijn, de derde is gebrekkig de vierde en vijfde in de
Landmilitie en de 6e is slechts 12 jaar oud en dus dat wijtze de eenige is welke als Molenaarsknecht in staat is zijne
ouders te ondersteunen enz. enz. jaar 1814 (1)
Plantinga Wijtze---- Plantinga Sierk IJpes zijn verzoek voor ontslag uit den dienst van zijn zoon Plantinga Wijtze wordt op
favorabel gedisponeerd enz. jaar 1814 (1)
Plantinga Wytse en Zwart Jacob Tjallings Fuseliers, zijn kunnen uit de dienst worden ontslagen mits enz. jaar 1814 (2)
Plantinga Wytze---- Plantinga Sierk Ypes Onderwerp: zijn request tot ontslag van zijn zoon Plantinga Wytze Fuselier bij
het 1e Bataillon Inf. Der Landmilitie enz. enz. jaar 1814 (1)
Plantinga Ype---- Plantinga Sierk IJpes van beroep Timmerman wonende in het Canton Leeuwarden no. 2 er wordt
gerapporteerd door de president burgemeester van Leeuwarden dat hij heeft zes zonen met name Planting Eijldert, Ype,
Hijlke, Wijtze, Jacob, Lodewijk en dat de twee eerstgenoemd gehuwd zijn, de derde is gebrekkig de vierde en vijfde in de
Landmilitie en de 6e is slechts 12 jaar oud en dus dat wijtze de eenige is welke als Molenaarsknecht in staat is zijne
ouders te ondersteunen enz. enz. jaar 1814 (1)
Plantinga Ype Sjierks---- Fontein R. (Reinier) President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Krijgsraad heeft besloten dat de geheele
Schutterij van Franeker enz. ook de betaling van de Uniformen, echter de Schutters Plantinga Ype Sjierks en Tuinstra
Dirk Aukes eene uitzondering enz. en nadat hun gedrag voor de Krijgsraad ons ter kennis is gebracht enz. jaar 1815 (7)
Plantinga….? ---- Pontier R. P. Commies der 2e Klasse thans te Buitenpost er is aan hem een verlof toegestaan van 10
dagen en deze wordt waargenomen door den Slagtveeschatter Deurwaarder der Belastingen en Commies Plantinga enz.
jaar 1841 (3)
Plantinga….? , Dossier Betreft het onderzoek naar de dood van het plots neervallen van een zwart wit rundbeest van
Harmen Jelles Bosma Landbouwer te St. Nicolaasga door de rijksveearts Plantinga , jaar 1841 (4)
Plantinus Jan, Doopsgezind Leeraar onderwerp; Latijnsche school in Dokkum, Doopsgezinde Kweekschool in
Amsterdam hierin wordt ook genoemd de Hoogleeraar Hesselink G. jaar 1817 (1)
Plantinus R. wordt op een kopie document als ondertekende vermeld met als onderwerp ter bekooming van eene
schadeloosstelling voor hun onderscheiden affaires veroorzaakt door hunne gepresteerde werkzaamheden bij de Hertaxatie
der gebouwen voor de Personele en Mobilaire Belastingen in 1819 gedaan voor deszelfs schrijfbehoeften en verteeringen
enz. en dat het niet zijn intentie kan geweest zijn om zodanig iets van onbezoldigd wordende persoon ook een
begeleidende brief ondertekend door de Burgemeester van Dockum Weide van der W. R. (Willem Roelof) en Slooten
van A. enz. jaar 1821 (4)
Plantinus Rienk staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Plantinus Rienk te Dokkum , hij staat in een document als aftredend zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Dokkum enz. enz. jaar 1822 (3)
Plantsz C. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt in het jaar
de overzeesche bezittingen ingekomen gedurende de maand Maart1841 met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste
woonplaats, plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen , jaar 1841 (2)
Plantz C. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in
de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft 8 kolommen waaronder de rang,
geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)
Plas Maria 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 289
Plaske Jan Hayes te Oostdongeradeel 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)
Plasse J. J. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort
schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en
Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden
gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
Plasse Jan Jacobs Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen voor de
jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Plasse Jan Jacobs staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude
Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr.
Zn.). enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
Plasse Jan 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
Plat Geert de weduwe te Rotsterhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes
Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij
Schoterland met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Plat Gerben Lazes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
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Plat Gerbrigje Tjerks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Plat Gerbrigje, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Plat Gerbrigje, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het
Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de
gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor
opzending enz. jaar 1839 (8)
Plat Gerrit Gerbens, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Plat Hendrik Hendriks , Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den
activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in
een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Plat J., ----- 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)
Plat Jenze hij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland als lid van de Hervormde Kerkenraad van de
dorpen Hiaure en Bornwird en Betterwird als gecombineerde Hervormde gemeente enz. aan de Leraar Kiers J. door den
dorpe Hiaure vierhonderd en negentien guldens en Betterwird vierhonderd en vijftig guldens en Bornwird Drie honderd
en vijftig guldens enz. jaar 1814 (4)
Plat Jetze, Aardappelhandelaar Franeker, ---- Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel aldaar jaar 1916 (4)
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615-2, 6-1 19- Plat Job 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)
517-11, 20v
Plat K. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
19-05-1840
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)
6-D
Plat Pietje Gerbens, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
03-02-1842
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
609
Plat R. J. 38 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het 1e Trein Bataillon wordt hij vermeld op de staat
10-12-1817
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)
821
Plat Rense Lases wonende onder no. 162 te Het Bildt hij heeft een achterstallige belasting van fl. 227.= er is een
05-09-1822
dwangbevel gegeven aan de deurwaarder Santhuisen J. G. maar hij blijft achterstallig en er wordt beslag gelegd op de
navolgende goederen enz. enz. jaar 1822 (2)
6-D
Plat Renze Gerbens, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
03-02-1842
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
424-22
Plat Rinse L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
25-05-1821
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
379
Plat Rinze Lazes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
03-06-1819
jaar 1819 (3)
480
Plat Rinze Lazes, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
06-07-1820
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
195-3
Plat Tjalling, Verver en Glasenmaker te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van
20-02-1817
Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente
Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in
opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier
(11)
398
Plat Tjerk G. te Sint Annaparochie 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)
20 nr. 182
Plat v. Hendrik Hendriks plaatsvervanger van Rekker Hubert Ymes 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
Akkrum, jaar 1814 (4)
255-B
Platje H?. Oebles 330 Knijpe is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
01-06-1817
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)
584
Platje T. O. 34 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)
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Platje Thijs Oebeles te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente
Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Platte Jan Rienks zoon van Platte Rien Klases en Plugt Reinske Jans, Pabst van Lawick schrijft en stuurt aan de
Commissaris Generaal van Vriesland aan een aantal extracten met duidelijke signalementen zoals militaire functie van de
manschappen die gedeserteerd zijn hij is daar als deserteur in vermeld hij was Remplacant (plaatsvervanger) voor Jong de
Douwe Bools enz. jaar 1814 (2)
Platte Rien Klases---- Platte Jan Rienks zoon van Platte Rien Klases en Plugt Reinske Jans, Pabst van Lawick schrijft en
stuurt aan de Commissaris Generaal van Vriesland aan een aantal extracten met duidelijke signalementen zoals militaire
functie van de manschappen die gedeserteerd zijn hij is daar als deserteur in vermeld hij was Remplacant
(plaatsvervanger) voor Jong de Douwe Bools enz. jaar 1814 (2)
Platte Rienk C. oud Schipper 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)
Platte Rinze Klaas Kapitein op het Schip de Harmonie 1 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stellingwerf S.
B. Assessor plv Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale
Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor
één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Plazet ….?---- Kammen van O. S. van beroep Boedelredder ondertekend dit document, het betreft het St. Jacobs of St
Jops Leen te Oldenhove de commissie nodigd uit de bezitters van het Testament van Juwsma Jelle overleden te
Leeuwarden in 1497 of die van elk ander stuk tot het hiervoren bedoeld Leen de voorzitter Albarda J. verteld dat ik O.
van Kammen van Surhuisteveen was en ik de originele stukken van het St Anna Leen te Oldenhove bij mij had enz. in het
Logement vertoonde ik ten eerste een brief van Plazet voor Aaldrig Jan , getekend door Harens v. W. (jaar 1723).
Vrieswijk H., ten tweede de brief van Plazet door Friso Willem Karel Hendrik op Christoffel Hans Poul den 18e juli 1737
getekend Weerden van J. , Not. 1737 Pub. Segilli Locus , den derden brief van Plazet op Fisker Poul Daniel in het jaar
1774 Willem de vijfde Prins van Oranje Nassou, ook aanwezig een brief ondertekend door Wielinga Huber U. H. waarin
wordt vermeld St Anna Leenlanden en Echten van H. P. C. enz. jaar 1841 (5)
Pleijte F. te Zierikzee, 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
Pleijte F. te Zierikzee, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel
Jaar 1822 (5) dossier (43)
Pleit J. J. 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 )
Pleit Job 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)
Pleite F. te Zierikzee Predikant Classis van Zierikzee wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en
ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz.
jaar 1818 (5) dossier (24)
Plekker Dirk Hendriks staat vermeld in 1831 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie
Vriesland van de ligtingen 1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen
informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is
overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)
Plekker Foekje 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)
Plekker G. Kastelein te Leeuwarden, Onderwerp een betaling aan hem wegens Stalling van de door gemeente geleverd
Artillerie paard enz. jaar 1814 (1)
Plekker G. te Leeuwarden hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Minnertsga wegens een
leverantie en/of diensen over het jaar 1813, . Jaar 1816 (12)
Plekker G. van beroep Castelein bij de Wirdumer Poort te Leeuwarden geeft met eerbied te kennen dat hij sedert den 27e
december 1813 tot en met 10 en 19e april 2 paarden heeft geslyald als 1 van de Gemeente Ee en 1 van de Gemeente
Almenum welke bij de levering door den Baron Rosen te Groningen als Artillerie paarden zijn afgekeurd enz. hij
ondertekend deze brief ook een Onderwerp: de betaling voor het stallen van een Artillerie paard met een verzoek tot
betaling enz. jaar 1814 (2)
Plekker G. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden
van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar
1839 (5)
Plekker Geert, 362 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)
Plekker Jan Sijns 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)
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Plekker Janna 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)
Plekker Janna, 22 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)
Plekker Janna, 304 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)
Plekker Jetze 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)
Plekker K. , Vitringa Coulon J., een ordonnantie wegens geleverde noodwendigheden jaar 1815 (1)
Plekker Klaas en Heide van der Dirk Mr. Timmerbaasen wonende op het Zuidervliet bij Leeuwarden dat zij wegens
aangenomen werken in den jare 1810 voor de stad Leeuwarden ten bedrage van fl. 1134-10-6 als veste van een meerdere
somma van fl. 3020 wegwns ene aanbesteding op den 5e juni enz. enz. enz. zij schrijven een brief aan de Gouveneur van
Vriesland voor betaling jaar 1817 (2)
Plekker of Plekken J. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden
ondertekenaar van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur
willekeurig ten onze laste gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar
Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)
Plekker Sjoerd Jetzes 2 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franekeradeel 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)
Plekker te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Plemp Teys 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 Haarlem de heer
Schmidt J. H. jaar 1818 (3)
Plemper van Balen Henri Alexander Leeuwarden Inspecteur van Politie Met Signalement, jaar 1916
Plenkoole G. H. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm
behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz.
maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen
soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)
Plet J. , een Missive van de Gouveneur van Vriesland in dato van 16 Maart 1822 dat de soldaat J. Plet is overleden op 7
Maart 1822 te Leeuwarden, maar dat er voor hem een zilveren medaille is aangevraagd om uit te reiken op de Teeken
Akademie enz. jaar 1822 (4)
Plet Johannes, 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)
Plet Johannes, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Plet Johannes, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918
Plet JohannesHibma Klaas, 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)
Plettenberg ….?, Kretzer, Johan George vooral in den jaren 1796 aan de zaak van Oranje met gevaar zijns leven enz.
wordt in genoemd Commissaris Plettenberg, Admiraal Pieter Paul, Herberg de Zwarte Moor op Texel met Kretzer zijn
handtekening. (5) jaar 1817
Plettenberg van P. A. te Leeuwrden vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de
begrooting van 1840 wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der
Stad Stavoren ondertekend Sueluw S. G. samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar
1841 (6) dossier (22)
Plettenburg Rinia van Nauta van Alexander CoenraadJong Persijn de Anton Jacob hij verzoekt als Controleur in Vriesland
benoemd te worden en staat vermeld op het Tableau met 6 kolommen informatie behelzende voordragt van Personen tot
Surnumeraira Controleurs enz. jaar 1814 (4)
Plettenburg van H. H. W.---- Burmania van Julius wonende te Leeuwarden geeft met eerbied te kennen dat hij in het jaar
1785 is aangesteld tot Bailliu en Rentmeester Schout Secretaris en Vendumeester op Ameland en daarvoor betaald
hebbende een somma van drie duizend guldens aan desselfs Predecesseur Plettenburg van H. H. W. en dat hij deze functie
tot en met 6 april 1798 enz. en door 2 leden van het n ieuwe bestuur vergezeld met militairen gearresteerd is geworden op
het Kasteel te Ballum verder genoemd Polet J. en dat hij nu enz. jaar 1814 (4)
Pletting Jetze een bewijs van Ontslag uit den dienst bij den Mobiele Schutterij 1e Bataillon der 1e Afdeling Mobiele
Friesche Schutterij waar hij als vrijwilliger heeft gediend uit de Stad Leeuwarden met een Signalementslijst van hem
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waarop o.a. vermeld zijn ouders Pletting Lieuwe en Foekes Sjoeke, geboren 6 december 1797 te Leeuwarden enz. jaar
1839 (4)
Pletting Lieuwe---- Pletting Jetze een bewijs van Ontslag uit den dienst bij den Mobiele Schutterij 1e Bataillon der 1e
Afdeling Mobiele Friesche Schutterij waar hij als vrijwilliger heeft gediend uit de Stad Leeuwarden met een
Signalementslijst van hem waarop o.a. vermeld zijn ouders Pletting Lieuwe en Foekes Sjoeke, geboren 6 december 1797
te Leeuwarden enz. jaar 1839 (4)
Pleun Jan 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)
Pleunenburg Jacob Karstes, Schipper, komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken waarop de
personele omslag enz. enz. jaar 1814 (12)
Pleyte F. te Zierikzee Praeses Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Pleyte F. te Zierikzee 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)
Pleyte F. te Zierikzee wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant,
Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Pleyte F. te Zierikzee, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel
Jaar 1822 (5) dossier (43)
Pleyte J. te Zierikzee Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. 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)
Plieger Christiaan geboren te Breda wonende te Dokkum 69 jaar en 9 maanden, gediend als tamboer, trompetter en
torenwachter te Dokkum van 1788 tot 1796 enz. enz. verzoekt een “ uitkering” een handgeschreven brief met zijn
handtekening jaar 1819 (4)
Plijte F. te Zierikzee, 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
Plint Johannes Dirks staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie
Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)
Ploeg A. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van
Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de
belasting op het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen
enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Ploeg Antje Jans de vrouw van Havinga Jacob, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar
1873 (3) dossier (9)
Ploeg Antje Jans de vrouw van Havinga Jacob, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar
1868 (3) dossier (9)
Ploeg Antje Jans de vrouw van Havinga Jacob, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle zoodanige
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker
eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar
1873 (3) dossier (9)
Ploeg Antje Jans vrouw van Havinga J. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 5 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)
Ploeg Antje Jans vrouw van Havinga J. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 5 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)
Ploeg Antje Jans vrouw van Havinga J. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 5 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)
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Ploeg Antje Jans vrouw van Havinga Jakob, 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)
Ploeg Antje Jans vrouw van Havinga Jakob, 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)
Ploeg Antje Jans vrouw van Havinga Jakob, 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)
Ploeg Born Hiddo Wibius, gaat te Oosterend als Genees Heel en Vroedmeester zich neer zetten, jaar 1824 (1)
Ploeg Born v.d. H. W. te Akkrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel in de maand Mei 1840 als degene
naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en
gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)
Ploeg Born van der H. W. te Akkrum 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)
Ploeg Egbert Wybrands Arbeider, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster
ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde
achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
Ploeg Jan Pieters te Achtkarspelen, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats,
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door
Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Ploeg Jupe Pieters te Achtkarspelen Staat vermeld op een Nominative Staat van miliciens met 11 kolommen informatie
die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839 (7)
Ploeg Luitjen Jans op de Haulerwijk (betreft zijn krankzinnigheid) en de schout hem had doen laten bewaken om
ongelukken te voorkomen, jaar 1816 (3)
Ploeg P. J. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Ploeg P. S. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger
de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Ploeg P. S. x Taeken van Tjemken Taekes vrouw van, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar
1873 (3) dossier (9)
Ploeg P. S. x Taeken van Tjemken Taekes vrouw van, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar
1873 (3) dossier (9)
Ploeg P. S. x Taeken van Tjemken Taekes vrouw van, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster,
voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met
vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar
1868 (3) dossier (9)
Ploeg Pieter Jans, 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)
Ploeg Pieter Jans, 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)
Ploeg Pieter Jans, 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)
Ploeg Pieter Jans, 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)
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Ploeg Pieter Jans, 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)
Ploeg Pieter Jans, 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)
Ploeg Pieter Jans, 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)
Ploeg Pieter Jans, 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)
Ploeg R. gehuwd met Alexander Martha, 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)
Ploeg Rink,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)
Ploeg Tie?be Alberts 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)
Ploeg Tiebbe Alberts 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)
Ploeg Tjalling, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van
Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814,
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
Ploeg v.d. A. F. te Ferwerd, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere
binnen dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Ploeg v.d. ….? De Timmerman, Wordt vermeld in een staat der uitgaven op de generale kosten voor het huishoudelijk
plaatselijk Bestuur vanb Dronrijp enz. wegens geleverde goederen/diensten, enz jaar 1815 (7)
Ploeg v.d. A. H. 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)
Ploeg v.d. A. H. 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)
Ploeg v.d. A. H. te Ferwerd 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)
Ploeg v.d. A. H. 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)
Ploeg v.d. A. H. 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)
Ploeg v.d. A. H. te Ferwerd, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere
binnen dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3
Ploeg v.d. A. H. te Ferwerd, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere
binnen dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Ploeg v.d. A. P. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter
de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Ploeg v.d. Antje, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
Ploeg v.d. Auke Jacobs----Jong de Marten G. plaatsvervanger van Ploeg v.d. Auke Jacobs staat vermeld op een lijst van
personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten
vertrekken van Heerenveen, jaar 1814 (4)
Ploeg v.d. B. te Engwierum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S.
(Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
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inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Ploeg v.d. Barend Gerbens 12 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt
hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage
van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Ploeg v.d. Cornelis Gerardus 133 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)
Ploeg v.d. D. B. te Pingjum 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)
Ploeg v.d. D. B. te Pingjum 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)
Ploeg v.d. D. B. te Pingjum 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)
Ploeg v.d. D. B. te Pingjum 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)
Ploeg v.d. D. B. te Pingjum 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)
Ploeg v.d. Dirk B. te Pingjum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen
van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en
een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Ploeg v.d. Douwe Siebrens hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens
van de ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet
bekend of zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst
zouden zijn geraakt enz. jaar 1840 (4)
Ploeg v.d. Durk J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Ternaard Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Ploeg v.d. F. W. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter
de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Ploeg v.d. Fedde Rienks te Minnertsga, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Veen
v.d. ….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen
achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier
zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)
Ploeg v.d. Folkert Alberts te Barradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van
de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Ploeg v.d. Foppe Jacobs hij wordt vermeld in de staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der
ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen Provincie Vriesland met 7 kolommen informatie zoals woonplaats enz. jaar 1837
(4)
Ploeg v.d. Freerk is vermeld op een staat als ingezetenen van Rinsumageest aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die
belasting betalen enz. voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19)
Ploeg v.d. Freerk L. 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)
Ploeg v.d. H. A. te Ferwerd, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere
binnen dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Ploeg v.d. Iete Alberts 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)
Ploeg v.d. J. te Harlingen wonende-----Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar
1917 (2)
Ploeg v.d. J. te Hogebeintum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere
binnen dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3
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Ploeg v.d. J.----Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag van IJpeij L. een naamlijst der
Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor de vacature wegens het ontslag van IJpeij L. met
een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)
Ploeg v.d. Joh. 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)
Ploeg v.d. Johannes Jan, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Ploeg v.d. Klaas Foppes 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)
Ploeg v.d. L. Ferwerd Eigenaar van en Schipper op de Hoop vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met
10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)
Ploeg v.d. L. G. ,voor door Armen bewoond wordende kamers in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een
document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810,
1812 en 1813 Jaar 1814 (4)
Ploeg v.d. Lukas Pieters 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)
Ploeg v.d. P. A. 7 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)
Ploeg v.d. Pieter 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)
Ploeg v.d. Pieter Arjeus 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)
Ploeg v.d. R. L. te Sijbrandaburen staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten
bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Ploeg v.d. Ruurd L., 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)
Ploeg v.d. Sjouke G. hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude
Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld
ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Ploeg v.d. T. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent
billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van
alle gemeenten van Friesland (123)
Ploeg v.d. T. te Hogebeintum 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)
Ploeg v.d. T. te Hogebeintum, 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)
Ploeg v.d. T. te Hogebeintum, 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)
Ploeg v.d. T. te Hogerbeintum 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)
Ploeg v.d. Taeke Willems 15 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage
van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Ploeg v.d. Tjerk Wiegers te Achtkarspelen 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)
Ploeg v.d. W. G. te Roodkerk 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)
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Ploeg v.d. Wieger G. 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)
Ploeg v.d. Wieger hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude
Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld
ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Ploeg van d. Pieter Albert 227 St. Annaparochie 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)
Ploeg van de H. H. 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)
Ploeg van den R.---- Dijkstra Jan D., Ploeg van den R., Gosliga P. alle landeigenaren te Huizum onderwerp taxatie van
hun landerijen enz. jaar 1819 (1)
Ploeg van den Auke Jakobs 731 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)
Ploeg van den Rein---- Cuperus Minne Jacobs, de zetters van Marssum hebben op zijn klacht over de onevenredige
Grond belasting enz. enz. een taxateur benoemd en wel, Ploeg van den Rein te Huizum jaar 1821 (1)
Ploeg van der A. R. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda
….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des
s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de
stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen
wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze
Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg
enz. enz. jaar 1814 (4)
Ploeg van der A. te Minnertsga, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Ploeg van der Age Aukes----- Ploeg van der Klaas Ages, oud 9 jaar, bij hem is de 15e September 1841 de natuurlijke
kinderpokken aangetroffen, hij is zoon van Ploeg van der Age Aukes te Akkrum en het kind voor 6 jaar is gevacineerd
enz. jaar 1841 (1)
Ploeg van der Albert Grootboek Militairen staat vermeld op een document in een dossier van het Overlijden van
gepensioneerden van de Staat enz. jaar 1840 (3)
Ploeg van der Auke Jacobs te Heerenveen 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)
Ploeg van der Bauke Pieters staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd.
Infanterie 3e Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met
jaar van de ligting en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)
Ploeg van der Bauke Pieters te Tietjerksteradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen
van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij
missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Ploeg van der Berend Gerbens 363 Dronrijp 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)
Ploeg van der Daniel H. 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)
Ploeg van der Dirk, 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)
Ploeg van der Durk Foppes, 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)
Ploeg van der en Goslinga de firma te Winsum, Cornelia I, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten,
dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd
deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)
Ploeg van der en Goslinga Firma te Winsum een verleende vergunning (Wit) tot Varen in Friesland met de “Cornelia ”
met het reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1)
Ploeg van der F. Wirdum Benoeming en beediging als Veldwachter van Leeuwarderadeel , jaar 1919 (4)
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Ploeg van der Folkert Alberts staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd.
Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)
Ploeg van der Folkert Jochums hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834
van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5)
dossier (13)
Ploeg van der Foppe, 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
Ploeg van der Foppe, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915
(3)
Ploeg van der G. D. te Winsum, Libra II, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd
omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een
cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)
Ploeg van der Geerts Dirks---- Vlas van der Jan Fongers en Ploeg van der Geerts Dirks maken bekent dat zij met hun schip
De Libra een dienst beginnen van Winsum naar Sneek (met vermelding van de route en tussenstops) enz. enz. jaar 1889
((3)
Ploeg van der Gerardus Poulus 9 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van
genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris
Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door
overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon
Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)
Ploeg van der Harmen H. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den
voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in
data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Ploeg van der Hilbrand te Ferwerd Beurt en Veerdienst van Ferwerd naar Leeuwarden en Dokkum, 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).
Ploeg van der J. ---- Abinga van Humalda J. Gouveneur der provincie Friesland betreft wegens betaalde huishoudgelden
en nu de rekening definitief gesloten is hierin wordt ook genoemd Hoogterp R. die kamerbewaarder is en wegens een
overlegde kwitantie enz. ook genoemd Martini & Beltrami en wegens een overlegde kwitantie van Schoorsteenvegen enz.
en aan Ploeg van der J. wegens aangekochte schoonmaak gereedschappen , Hoogterp R. Kamerbewaarder ontvangt
wegens verschotten enz. verder een Borderel en Ontvang jaar 1821 (12) dossier (22)
Ploeg van der J. c.a. Lid van de Kerkenraad der Doopsgezinde Gemeente van Grouw het betreft hun request o.a. met een
onderwerp dat hunne gemeente reeds vroeg binnen hun Kerkgebouw verzameld waren maar naar mijn ( Asperen van G.
de schout) bedunken is het niets anders als een Uijtvloeisel van haat en afgunst waarmede zij jegens de Hervormden
bezield zijn enz. jaar 1814 (3)
Ploeg van der J. Hoogterp R., ---- Aebinga van Humalda Idsert een definitieve verevening van zijn declaratie voor
expeditiekosten, Briefporten, Vrachtlonen en kleine uitgaven , Schoonmaakloon enz. enz. met een specificatie daarvan
verder genoemd Walker C. eerste Commies, Martini en Beltrami en Comp. wegens Schoorsteenvegen, Hoogterp R. ,
Hendriks Willemke, Ploeg van der J. Hoogterp R., enz. enz. jaar 1822 (5)
Ploeg van der J. voor geleverde schoonmaakgereedschappen, komt voor op de rekening en verantwoording van ontvang
en uitgaaf van Aebinga van Humalda Idsert, Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1818 (4)
Ploeg van der J. , staat op een document van wegens gedane Leveranties ontvangt hij een ordonnantie van uitbetaling enz.
jaar 1816 (2)
Ploeg van der J. Aebinga van Humalda J. Gouveneur van Vriesland een declaratie wegens Bureau en Huishoudelijke
uitgaven enz. enz. ook worden genoemd Ferf van der J. voor Schrijfloon, Dijk van H. H. voor Schrijfloon, Hendriks W.
als vaste schoonmaakster , Ploeg van der J. voor geleverde sachoonmaakgereedschap, Martine & Beltrami & Comp. voor
schoorsteenvegen, Beltrami de Gebroeders voor rookverdrijven en Hoogterp R. voor gedane verschotten , met vermelding
van de bedragen enz. jaar 1822 (4)
Ploeg van der J. F. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten
bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Ploeg van der J. Leeraar der Doopsgezinden 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)
Ploeg van der J. te Leeuwarden te Leeuwarden komt voor op de rekening en verantwoording en ontvangt voor het leveren
van schoonmaakgereedschap aan Aebinga van Humalda J. Gouveneur van Friesland een bedrag van f. 24.45 en diverse
andwere bedragen enz. , jaar 1819 (4)
Ploeg van der J. te Leewuarden ontvangt het verschuldigde bedrag voor geleverde Schoonmaakgereedschappen van het
Gouvernements gebouw enz. wordt vermeld in: Aebinga van Humalda Idsert. Gouverneur van Vriesland wegens
betaalde huishoudelijke onkosten ten dienste van het Gouvernement jaar 1820 (8)
Ploeg van der J. V. Leeraar de Doopsgezinden te Grouw met terugzending van zijn Request met als onderwerp
kindertoeslag, jaar 1817 (3)
Ploeg van der J. voor geleverde Schoonmaakgereedschappen, staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft
een uitbetaling met het bedrag enz. jaar 1816 (1)
Ploeg van der J. wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur
van Vriesland te doen toe komen de navolgende Ordonnancien nummer 385 waarbij ook voornoemde vermeld wordt
voor uitbetaling van zijn declaratie met de aantekening waarvoor betaald wordt, jaar 1817 (4)
Ploeg van der Jan F. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het
indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november
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1839 ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen,
Gorredijk, Sneek (17)
Ploeg van der Jetze Alberts L.Vrouwenparochie Schipper, jaar 1839
Ploeg van der Johannes 31 jaar wonende te Velp, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de
betrekking van Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1915 (2) (dossier 7)
Ploeg van der Johannes Freerks hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834
van het 18e Bataillon Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar
1839 (5) dossier (13)
Ploeg van der Johannes te Harlingen-----Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te
Kollumerland Nieuw Kruisland jaar 1917 (2)
Ploeg van der Johannes te Rheden, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van
Gemeenteveldwachter in Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Ploeg van der Johannes te Velp, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter
in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)
Ploeg van der K. K. wegens leveranties . , hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen
Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en
Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)
Ploeg van der Klaas Ages, oud 9 jaar, bij hem is de 15e September 1841 de natuurlijke kinderpokken aangetroffen, hij is
zoon van Ploeg van der Age Aukes te Akkrum en het kind voor 6 jaar is gevacineerd enz. jaar 1841 (1)
Ploeg van der Klaas Lieuwes---- Klaver Sikke Geerts en Ploeg van der Klaas Lieuwes geven met eerbied in een door hen
ondertekende brief aan de Gouverneur te kennen in kwaliteit als Armvoogden van den Dorpe Driesum dat zij gezien
hebbende de requeste van de Armvoogden van de Dorpe Wouterswoude betrekkelijk de verpligting tot alimentatie van
Harmens Gertje weduwe van Lammerts Lammert cum familia maar dat door 5 jarige bewoning enz. jaar 1814 (4)
Ploeg van der Lijsbert, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen
van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner
verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn
vrijgesteld voor opzending enz. jaar 1839 (8)
Ploeg van der Martje Piers---- Krol Jan Jans , Koopman te Bergum die een schadevergoeding wegens een vergraving van
zijn land tot verbetering van de weg enz. enz. tevens heeft de schipper Veen van der Jan Jans ten welke laste een
hypotheek enz. enz. wordt ook in genoemd Posthumus Swart W. H. Hypothecair crediteur van Douma Douwe Brugts en
Jans Leendert en Klazes Jetske en Kuipers Dirk Dirks en Minnema de Wit Jan en Ploeg van der Martje Piers en haar man
Rintjema Binne Tjerks, ten Oosten en Zuiden Hendriks Reintje en ten Westen Durks Durk en ten Noorden de kerk van
Augustinusga jaar 1821 (12)
Ploeg van der Paulus Gerardus 9 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van
genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris
Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door
overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon
Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)
Ploeg van der Pieter te St. Annaparochie Beurt en Veerdienst van St. Annaparochie, Ouden Bildtdijk naar Leeuwarden,
hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met
vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857
(8).
Ploeg van der Rein ---- Boer de A. Chicory fabrikeur te Leeuwarden, Bottinga Wiebe Oenes te Deinum, Swart de Isaac
Ontvanger der Belastingen te Tzum en de weduwe Bienema E. R?. geboren Bergsma te Oudeschoot zij hebben allen
geklaagd wegens de onevenredige aanslag in de Grond belasting enz. enz. en zij hebben tot hun taxateur benoemd Ploeg
van der Rein jaar 1821 (1)
Ploeg van der Rein Douwes---- Terpstra Dirk Klazes een reclamatie wegens een te hoge aanslag door de zeters en hij
vraagt een hertaxatie door de heer Ploeg van der Rein Douwes te Huizum enz. enz. jaar 1822 (1)
Ploeg van der Rein---- Gosliga P. , Noord van A., Cats J., Embdenaar P. K., Romkema de weduwe, Jansma de weduwe,
Ploeg van der Rein en Groot de Douwe J, Huisman te Teers alle landeigenaren onder de Gemeente Huizum gebruik
makende van hun recht om hertaxatie te vragen van hun landen enz. enz. aar 1818 (1)
Ploeg van der Rein hij huurt van de staat 2 percelen greidland gelegen onderden dorpe Wirdum ten noorden het St.
Antony Gasthuis , ten zuiden Palsma Andele H. enz. ten oosten Middachten van (de Jonkheer) en ten westen den
Hogendijk verder worden vermeld de huursommen enz. jaar 1823 (3)
Ploeg van der Rein onder Huizum zij zijn tot taxateur benoemd enz. betrefffende; .---- Dijkstra Jan D., Ploeg van den R.,
Gosliga P. alle landeigenaren te Huizum onderwerp taxatie van hun landerijen enz. jaar 1819 (1)
Ploeg van der Rein te Huizum Hij wil een tweede taxateur voor de hertaxatie van hun landen met vergelijking van
anderen te Wirdum en wegens enige belastingschulden enz. jaar 1818 (1)
Ploeg van der Rimkjen, 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)
Ploeg van der Rindert, 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
Ploeg van der Rinze, 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)
Ploeg van der S. W. te Holwerd , Soldaat , Hij komt voor in een document genaamd: Aanmerkingen opzigtelijk
gerechtskosten, door regterlijke autoriteiten in de Provincie Vriesland Toegestaan, en door den Gouveneur aldaar
geviseerd Dienst Jaar 1820 in dit document wordt verteld of ze recht hebben op uitbetaling wegens getuigenis in een
rechtzaak te Leeuwarden en een uitvoerig onderzoek, ook wat ze voor werk doen, jaar 1821 (4) dossier (8)
Ploeg van der Sake---- Gorkum Geert en Ploeg van der Sake beide verklaren in een handgeschreven brief met hun
handtekening dat de wal bij de Hoofdwagt enz. enz. jaar 1818 (1) (dossier 5)
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Ploeg van der Sijbren, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz.,
jaar 1918 (5)
Ploeg van der Sjoerd Jippes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de
termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Ploeg van der Sweitse Jouws te Buitenpost wonende, dat hij in plaats van Sweitser Fredrik als Deurwaarder Executant te
Kollum wordt voorgesteld omdat hij daarvoor bekwaam is enz. jaar 1816 (1)
Ploeg van der Sweitze Jouws---- Veldinga Eelke Meinderts te Kollum vind zig bezwaard enz. enz., Rudmers Klaas te
Surhuizum heeft een dienst geweigerd enz. enz. , Ploeg van der Sweitze Jouws wordt aangesteld als Deurwaarder aar 1817
(1)
Ploeg van der Sweitze, 194 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)
Ploeg van der Sybren, 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)
Ploeg van der T. P.---- Bouwma A. F. is aangesteld als Schoolonderwijzer te Foudgum i.p. van de vertrekkende
Schoolonderwijzer Ploeg van der T. P. enz. jaar 1816 (1)
Ploeg van der Tjerk Jakobs, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de
Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)
Ploeg van der Tjidse Paullus onderwijzer te Hogebeintum heeft op 7 september zijn dienst aanvaard jaar 1815 (1)
Ploeg van der Tjitse Paulus----Bouwma Folkert---- Idzardi W. J. Adjunct Schout van Ternaard en Bakker P. J., Hiemstra
G. F. en Hannema G. J. leden van de Gemeenteraad en Martens M. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland
ondertekenden een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat ons is gebleken is dat de persoon van Bouwma
Folkert wonende te Oudehorne de meest geschikte kandidaat voor de schoolonderwijzer van Foudgum is i.p.v van de
vertrekkende onderwijzer Ploeg van der Tjitse Paulus enz. jaar 1815 (2)
Ploeg van der Tjitze P., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog
uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens
genoemd document jaar 1816 (4) dossier (21)
Ploeg van der Tomas K. 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)
Ploeg van der Wijmer Sjoerds, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de
termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Ploeg van der Willem Geerts Rinsumageest Landbouwer en Veldwachter te Roodkerk, jaar 1841
Ploeg van P. S. te Westergeest , krijgt vergunning tot het dempen van een bermsloot Waterschap de Triemen jaar 1919
(6) ---- Waterschap de Triemen---- Het grondplan van het Waterschap De Triemen schaal 1: 5000 begrenst door de
weg van Zwaagveen naar Veenklooster genaamd ( Kunstweg van Zwagerveen naar Veenklooster) , de Monniklaan,
Kanaal Dokkum naar Stroobos en de Kollumzwaagster of Triemer Kruisweg ook een Blauwdruk met de situatie van de
vergunningen . Jaar 1919 (kaart 5) (dossier totaal met kaart 26)
Ploeger Albert Jetzes hij wordt opgeroepen om ingelijfd te worden van het bataillon Landmilitie, maar dat hij niet in
Koudum te ontdekken ondanks dat zijn ouders daar wonen enz. jaar 1814 (1)
Ploeger Albert Jetzes, de Schout van de Gemeente Tzum schrijft aan de Commissaris Generaal van Vriesland dat
eerstgenoemde zig sinds enige tijd niet meer in Tzum ophoud maar dat hij waarschijnlijk te Koudum zal zijn enz. enz. jaar
1814 (1)
Ploeger Albert Jetzes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie
Canton Franeker die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Ploeger Dirk Gerlofs te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant,
ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der
Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Ploeger van Willem te Harlingen wonende is als plaatsvervanger van Voor ter Hetto in de Landmilitie op de 7e dezer
maand gedeserteerd tevens aanwezig een document met zijn signalement enz. jaar 1814 (2)
Ploegh G. te Burum, hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning aan tot het afrasteren
langs zijn erf en zijne woning met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)
enz. jaar 1915 (9)
Ploegh van der Teke Willems 397 Oudwoude is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden,
wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende
het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde
persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof
afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Ploegsma A. 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
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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)
Ploegsma A.---- bij den Krijgsraad van de Stedelijke Schutterij te Workum ondertekend mede een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Schonegevel P. K. Secretaris van den
Krijgsraad van de Stedelijke Schutterij te Workum en tevens Sergeant Majoor van de Schutterij dat hij eindelijk tenuitvoer
heeft gebragt hetgeen wat hij meer dan eenmaal heeft gedreigd heeft omdat de Krijgsraad enz. en in een vervolg brief; de
beschuldegingen ingebracht tegen de Misikant Wust is voor het grootste gedeelte wederlegd jaar 1815 (13)
Ploegsma Albert ---- Klaver H. F. fungerend President van den Raad van Dokkum een ondertekende brief van de
Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat
Heeringa Gozewinus thans 1e Luitenant wordt voorgedragen voor de functie van Kapitein , Ploegsma Albert thans 2e
Luitenant tot 1e Luitenant , Schonegevel thans Sergeant Majoor tot 2e Luitenant, Andreae Hendrik Johanus thans oudste
Sergeant tot Auditeur enz. jaar 1816 (2)
Ploegsma Albert 232 Ee 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)
Ploegsma Albert 2e Luitenant hij wordt vermeld in het document>> Goslings O. (Oege), President Burgemeester van
Dockum ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de de
benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks Schutterij enz. jaar 1815 (1)
Ploegsma Albert 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 Dienstdoende Schutterij van Dokkum ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke Compagnie enz. jaar
1815 (2) Document (13)
Ploegsma Albert staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken dat hij is benoemd en aangesteld bij den Schutterij te Dokkum met vermelding
van rang enz. jaar 1817 (3)
Ploegsma Albert staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende
Schutterij in de Gemeente Dokkum aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt.
Kommandant Johannes Joha Antonius der Diendstdoende Schutterij Dokkum enz. jaar 1816 (3)
Ploegsma Albert staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Goslings O. (Oege), President Burgemeester der Stad Dockum
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de
Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)
Ploegsma Albert staat vermeld op het document Voordragt ter vervulling van vacerende Officiers plaatsen bij de Schutterij
te Dokkum als bijlage bij de brief van>> Goslings O. (Oege), Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (3)
Ploegsma Albert Tjiepkes---- Goslings O. (Oege), President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Joha A. Capitein en Peerlkamp P. H. 2e
Luitenant en Auditeur van hier naar elders zijn vertrokken dewelke de eerste geplaatst als Ontvanger der Belastingen te
Franeker en de laatste Rector aan de Latijnsche Scholen te Haarlem en er wordt voorgedragen voor deze posten in de
Schutterij de heren Sinia R inse Houder van de Bank van Lening en Ploegsma Albert Tjiepkes Slager, Schonegevel
Pieter Kuiper Wolhandelaar, Sjoerdsma Pieter Foekes Geweezen Procureur en Posthuma Gerhardus Wijbes Openbaar
Notaris enz. jaar 1816 (2)
Ploegsma Albert Tjipkes tot Kapitein voorgedragen en de Minister van Binnenlandsche zaken wil een onderzoek of hij
samen met de andere voorgedragene personen overeenkomstig het gemeld besluit tot de vacerende Charges gerechtigd
zijn enz. jaar 1816 (4)
Ploegsma Andries Jacobs te Franekeradeel, 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. jaar 1839 (5) dossier (8)
Ploegsma Andries Jacobs, wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van
kinderen die onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van
opzending naar de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz
enz. 1839 (7)
Ploegsma Arent Jans, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve
van het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Ploegsma Folkert Rinzes, 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)
Ploegsma Harmen, 214 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)
Ploegsma J’s Corn. 303 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van
Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.
Nat. Militie no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841
(5)
Ploegsma Jacob C. * Franeker 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)
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Ploegsma Jacob Cornelis 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)
Ploegsma Jacob Cornelis, wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van
kinderen die onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van
opzending naar de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz
enz. 1839 (7)
Ploegsma Jacob Jacobs Cornelis 269 Achlum 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)
Ploegsma Jacob Jacobs 269 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)
Ploegsma W. D. te Hiaure 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)
Ploegsma Wijnand, 870 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)
Ploegstra Albert 2e Luitenenant hij wordt in die functie voorgedragen door de President Burgemeester van Dockum die
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende deze voordracht van voornoemde Officier bij de
Dienstdoende Schutterij van Dockum enz. jaar 1815 (1)
Ploegstra H. S. 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Gaasterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar
1817 (5)
Ploegstra Hesse Jacobs---- Kruisinga Hendrik Wouters heeft zig schuldig gemaakt aan Desertie en hij nu voor de
Krijgsraad staat maar een valse naam heeft opgegeven van Asma Johannes Harmens geboren te Balk en eigenlijk heet hij
Kruisinga Hendrik Wouters staat vermeld in een ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland van de Luitenant
Collonel Pabst E. L. Commanderende het Battaillon Infanterie no. 3 enz. ook een brief waarin compareerden de
Kapitein Muller J. A., 1e Luitenant Oosthout P. en benoe ter zake met tot de informatie Asma Johannes Harmens en
Ploegstra Hesse Jacobs dewelke verklaarde dat voornoemde Fuselier niet Asma Johannes Harmens is maar zijn naam is
Hendrik Wouters, ook de kapitein Arensma T. C. enz. dat Bosma Bauke Sikles dewelke verklaarde dat voornoemde
Fuselier niet Asma Johannes Harmens is maar zijn naam is Hendrik Wouters verder een vragenlijst met antwoorden aan
Hendrik Wouters jaar 1815 (8)
Ploegstra Hessel Jacobs 362 Harich 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)
Ploegstra J. R. 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)
Ploegstra Jan Jacobus hij zet zijn handtekening onder het navolgende document ( hij zet een kruisje (dit is zijn
eigengezette merk)) 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)
Ploegstra Nammen Feekes, 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)
Ploegstra P. 26 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)
Ploegstra Pieter 506 Arum 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)
Ploegstra Reinder te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en
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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)
Ploegstra Simon, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar
1916 (3)
Ploeker Kapitein op de Drie Marias, jaar 1841 (4)
Plokker F, Kapitein van het Bomschip de Vriendschap hij is te Oosmahorn ingeklaard en om op te zeilen naar Ezumerzijle
enz. jaar 1825 (3)
Pluen J. de weduwe te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant,
ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der
Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Plug 2e Luitenant in de 2e Divisie Bataillon 2e regiment Nassau hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin
W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert
te Paris le 8 juillet 1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire
van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz jaar 1815 (5)
Plug Dirk heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten
worden vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge
enz. enz. den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Plugt Reinske Jans---- Platte Jan Rienks zoon van Platte Rien Klases en Plugt Reinske Jans, Pabst van Lawick schrijft en
stuurt aan de Commissaris Generaal van Vriesland aan een aantal extracten met duidelijke signalementen zoals militaire
functie van de manschappen die gedeserteerd zijn hij is daar als deserteur in vermeld hij was Remplacant
(plaatsvervanger) voor Jong de Douwe Bools enz. jaar 1814 (2)
Pluijgers J. A. Leyden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en
van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in
voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Pluijgers J. A. te Leyden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en
van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in
voornoemde plaats enz jaar 1824 (5) dossier 40
Pluijgers J. A. te Leyden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en
van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in
voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Pluijgers J. H. te Leiden Predikant voor de Classis van Leiden 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)
Pluijgers J. H. te Leiden Predikant voor de Classis van Leiden 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)
Pluijm Gerrit * 1817 Amsterdam staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn
signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die
daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de
Marine en Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den
Militairen stand enz. jaar 1840 (6)
Pluilaar David, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96
manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de
datum van Desertie jaar 1814 (5)
Pluilaar Pieter betaald jaarlijks fl. enz.uit een Huis omrent de Perksbrug enz. en wordt vermeld in de Grote Grondpachten
die weer staan op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden zodanig als dezelve
zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809 op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden
zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht) en met ingang van 1 Januari
1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60)
Pluim Elisabeth---- Harskamp Laurens Koopman te Leeuwarden weduwnaar van Pluim Elisabeth, Onderwerp; Memorie
in Appel loco cassatie, op haar testament van 07-11-1820 . zij heeft een testament nagelaten, en het vonnis in deze door de
rechtbank te Den Haag, gaat om 9000 guldens en het vruchtgebruik daarover, jaar 1824 (7)
Pluim Janneke weduwe van Harderwijk van R. wonende in de Schrans no. 113 onder huisnummer over het niet aangeven
van een Kegelbaan ten hare huize en ook een Kolfbaan welke zij wel heeft aangegeven en als patentpligtige had zij dit
moeten aangeven als overdekte Kolfbaan enz. enz. deze brief is ondertekend door de Rijksadvocaat Hanenwijk W. J. jaar
1825 (3)
Pluim Yttjen weduwe van Hendriks Gradis moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van
het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15
November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter
somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Pluimer J. W. 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)
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Plukker ….? hij is Kapitein, jaar 1838
Plukker ….?---- Vliet van den A., Handelaar in Steenkolen heeft aangeboden het bewijs van aangifte en debetering voor
overschrijving van accijns enz. het betreft een in lossing liggende zeeschip van Capitein Plukker ….? Enz. jaar 1840 (4)
Plukker B. H. Harlingen Kapitein op de Jonge Hendrik, jaar 1840
Plukker B. H. Kapitein op de Jonge Hendrik , jaar 1837
Plukker B. H. Kapitein op de Jonge Hendrik, jaar 1837
Plukker B. H. Kapitein op de Jonge Hendrik, jaar 1838
Plukker E. weduwe van Os van F. G. een handgeschreven brief met haar handtekening (zij tekend met E. Plukker wedue
Hendrik van Os.verzoekt bijstand wegens armoedige omstandigheden en de beslissing enz. enz. jaar 1841 (3)
Plukker K. H. Kapitein is met zijn schip de Martha Alida vanuit Sunderland op 30 April te Terschelling gearriveerd staat
vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Plukker K. H. Nieuwe Pekela Schip de Martha Alida, jaar 1840
Plukker K. H. te Harlingen hij is Kapitein op het schip de Martha Alida, jaar 1838
Plukker K. H. te Harlingen hij is Kapitein op het schip de Martha Alida, jaar 1838
Plukker K. H. te Harlingen hij is Kapitein op het schip de Martha Alida, jaar 1838
Plukker K. H. te Harlingen hij is Kapitein op het schip de Martha Alida, jaar 1838
Plukker K. H. te Harlingen hij is Kapitein op het schip de Martha Alida, jaar 1838
Plukker K. H. te Harlingen hij is Kapitein op het schip de Martha Alida, jaar 1839
Plukker K. H. te Harlingen hij is Kapitein op het schip de Martha Alida., jaar 1840
Plukker K. H. te Harlingen hij is Kapitein op het schip de Martha Alida, jaar 1840
Plukker K. H. te Harlingen hij is Kapitein op het schip de Martha Alida, jaar 1841
Plukker K. H. te Harlingen hij is Kapitein op het schip de Martha Alida, jaar 1841
Plukker K. H. te Harlingen hij is Kapitein op het schip de Volharding, jaar 1837
Plukker K. H. te Harlingen hij is Kapitein op het schip de Volharding, jaar 1837
Plukker K. Harlingen Schip de Martha Alida, jaar 1838
Plukker R. H. Kapitein op de Martha Alida, jaar 1838
Plunenburg J. H.---- Brink ten Jan een request bereffende betaling voor 3 maanden enz. is de verbeurde som f 128 eznz.
Ingesloten een extract uit de repartitie van de Gemeente Heerenveen waar hij op vermeld wordt getekend door de
ontvanger Jongstra F. A., tevens een verklaring dat hij in de maand oktober hurrder is geworden in Heerenveen getekend
door Plunenburg J. H. en Hessel F. enz. jaar 1815 (4)
Plut Johannes Martinus * Den Haag staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst met 9 kolommen informatie zoals
geboortedatum en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de
Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking
van voormelde in opzigt tot de Nationale Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten
bestreden worden enz. jaar 1841 (6)
Pluvier? K. te Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Pluygers J. A. te Leiden Assessor Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur
te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het
bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Pluygers J. A. te Leiden 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)
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Pluygers J. A. te Leiden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der
Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling,
Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Pluygers J. A. te Leiden 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)
Pluygers J. A. te Leyden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel
Jaar 1822 (5) dossier (43)
Pluygers J. A. te Leyden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen
provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel
Jaar 1822 (5) dossier (43)
Plymouth, , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB ,
Plymouth, August, 1841 , jaar 18941 (2)
Poatma Auke Hannes te Weststellingwerf, 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)
Pocker L. A. , Onderwerp; het verschepen van 16.000 dakpannen vanuit Makkum naar Hamburg met het Hanoversch
Tjalkschip de Jonge Andries enz. jaar 1825 (2)
Poeder Willem Johannes een staat van aanvrage om een certificaat voor de nationale militie enz. jaar 1824 (3)
Poederbach Cornelis Theodorus naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar
voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Poederbach Cornelis Theodorus naar Semarang, 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 1879 (2)
Poederbach Cornelis Theodorus, 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 1877 (2)
Poederbach Cornelis Theodorus, 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 1209-1833 no. 120, met 5 kolommen info. jaar 1875 (2)
Poederbach Cornelus Theodorus , Samarang , 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde
plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)
Poederbach Het Bildt Kapitein op de Etna komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)
Poederoijen, 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)
Poel A. P. 8 is zijn volgnummer in de Gemeente Gaasterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar
1817 (5)
Poel Anne T. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Kolderwolde in de Gemeente Hemelumer Oldephaert
en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Poel de F en Boer de P. te Stroobos Onderwerp: een aankondiging van hun Stoombootdienst Stroobos op Leeuwarden
wat ook in advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier) in de Leeuwarder Courant is aangekondigd tevens een folder in
het dossier, jaar 1880 (5)
Poel de F en Boer de P. te Stroobos Onderwerp: een aankondiging van hun Stoombootdienst Stroobos op Leeuwarden
wat hij ook in advertentie ( niet aanwezig in het dossier) in de Leeuwarder Courant heeft aangekondigd jaar1880 (2)
Poel de F. en Boer de P. een handgeschreven brief dat zij bezwaar aantekenen tegen de door hun met concessie bevaren
route Stroobos, Leeuwarden, Groningen zonder vergunning wordt gevaren door Visser Garmt M. enz. jaar 1877 (16)
dossier (58)
Poel de F. en Boer de P. te Stroobos , Stoombootondernemers, Stukken betreffende het verzoek van hen om een
concessie voor rrnr stoombootdienst tusschen Stroobosch en Leeuwarden, aanwezig een boekje met reglementen en
tarieven voor de stoombootdienst voor vervoer van Personen, Goederen en Vee, jaar 1875 (20)
Poel de F. met het schip de “Stroobos” 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)
Poel de F. te Stroobos, Gorter & Co. Verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “ Stad
Franeker ” met het reglement, en de maten van het schip zijn ook genoemd enz. jaar 1896 (1)
Poel de F. te StroobosVerleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de
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“ Stroobos ” met het reglement, en de maten van het schip zijn ook genoemd enz. jaar 1896 (1)
Poel de F. 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
Poel de F. te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Poel de F. te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Poel de F. te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Poel de F. te Stroobos met het Schip de Stroobos, 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)
Poel de F. te Stroobos met het Schip de Stroobos, jaar 1817
Poel de Freerk en Boer de Pieter beide wonende te Stroobos , Onderwerp: maakt bekent de dienstregeling van 15 Maart
tot 15 October voor de Stoomboot “Stroobos” met de dienst Stroobos-Groningen en Stroobos-Leeuwarden enz. in een
advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier) enz. jaar 1881 (4)
Poel de Freerk te Workum, hij komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met
stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen
met diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar
1891 ( 3) dossier (9)
Poel de J. K. te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Poel Hermanus Geb, Hellevoetsluis, laatst gewoond hebbende te Gouda. Korporaal 31-8-1836 Overleden te
Koempoelang, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
Poel Jacob Kl. Hij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent en
Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder
(Zuiderpolder) te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar
1823 (18)
Poel Pieter Pieters moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur.
No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8
gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Poel Pieter Pieters, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe
Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn
beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Poel ten Gerardus staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden
van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden
tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Poel ten Gerardus wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding
der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans
aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet
worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Poel v.d. A. J. 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)
Poel v.d. Corn’s zijn naam staat onder de navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met eerbied te
kennen in een door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij wonende te
Leeuwarden dat hij bij besluit van 13e j.l. aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij officier is geweest bij de
Lanciers ook aanwezig een verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te Leeuwarden enz. jaar
1815 (3)
Poel van der C. (Cornelis) hij staat vermeld op de Nota van Declaratien van den Ing. Chef Ing. En Conducteurs van de
Waterstaat ten Dienste der Departementale gebouwen in Vriesland de jaren 1811, 1812 en 1813 met de bedragen die hij
tegoed heeft, jaar 1814 (5)
Poel van der C. (Cornelis) Ing. Ord. Ondererp; het aanbesteden van reparaties van ’t Tuchthuis en voordragt van een
dagelijks opzigt enz. jaar 1814 (2)
Poel van der C. (Cornelis) Ingenieur---- Reitsma G. G. (Gerrit G.) Schout van de gemeente Hardegarijp ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Poel van der C. (Cornelis) Ingenieur die meld dat het drijven van
Koeijen zeer schadelijk voor de weg is enz. jaar 1815 (1)
Poel van der C. (Cornelis) Ingenieur van beroep, betreft de kosten van f. 182-4-. Enz. jaar 1816 (1)
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Poel van der C. (Cornelis) Karsten van J. H. Hoofd Ingenieur, onderwerp: publieke werken aan het lokaal van het
Gouvernement te Leewarden zal worden aanbesteed, timmer en metselwerk bohorende tot het Kollonelsdiep met de
verdieping van dat kanaal enz.enz. komt ook in voor de Ingenier Poel van der ….? te Dokkum jaar 1817 (2)
Poel van der C. (Cornelis) te Delfzijl Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar
1817 (3) totale lijst (22)
Poel van der C. (Cornelis), ingenieur moet opnemen voor de nodige reparatie aan de gevangenis de z.g.n. Kleine Kerk te
Sneek met een begroting van kosten erbij, wordt ook genoemd Houten van H. jaar 1815 (5)
Poel van der C. (Cornelis). Ingenieur Ordinaire residerende te Dockum eene odonnantie van f. 32.-.- enz. jaar 1816 (1)
Poel van der C. (Cornelis)----Coolsma A. betreft de aannemer der reparatieen s’ Landshuis te Leeuwarden j en de
Ingenieur Ordinair Poel van der C. (Cornelis) Mag de betaling van f. 733-7 worden verleend jaar 1815 (1)
Poel van der C. (Cornelis)Ingenieur residerende te Dokkum krijgt het onmiddelijke toezicht over s’Lands Gebouwen enz.
jaar 1815 ( 3)
Poel van der C. (Cornelis)----Peereboom P. Ingenieur Chef van enz. betreft zijn brief door hem ondertekend over het
uitbetalen van de declaratieen van Poel van der C. (Cornelis) Ingenieur over de jaren 1814 en 1815 enz. jaar 1815 (1)
Poel van der C.---- Bakker C. en Poel van der C. onderwerp; een ordonnantie jaar 1817 (1)
Poel van der C. een declaratie wegens gedane reiskosten jaar 1815 (1)
Poel van der 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)
Poel van der C. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde zegel en leges gelden van de
Ordonnantiën enz. jaar 1816 (2)
Poel van der C. wegens gedane reiskosten, staat op een document van wegens gedane Leveranties ontvangt hij een
ordonnantie van uitbetaling enz. jaar 1816 (2)
Poel van der Corn,s hij ondertekend een brief betreffende zijn declaratie wegens gedane diensten enz. jaar 1816 (1)
Poel van der Corn’s staat in een document aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden enz. dat hij samen met 20
anderen ondertekend betreffende het goed ontvangen gunstige Appointement van den 1 mei j.l. om zig te mogen formeren
tot ene Compagnie Jagers te voete enz. jaar 1815 (2)
Poel van der Cornelis een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje waar zijn naam onder staat betreffende
dat zij zig heeft laten inschrijven in het register in Leeuwarden om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers en als
zodanig geformeerd te worden maar enz. jaar 1815 (2)
Poel van der Ing’r ord: onderwerp Reparatien aan de Akademiegebouwen te Franeker enz. jaar 1816 (2)
Poelert Steven geb. Oldenzaal, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,
welke zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4)
Poelman Johannis Bartholdus 270 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op
een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een
opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van
voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Poelman W. A. A---- Riemsdijk van ….? Inspecteur Generaal tot de zaken van financiën en Poelman W. A. A. Inspecteur
Generaal van de Munten nopens de Consul en de verhouding der Pruisische , Beyersche, Saxische, Brabantsche,
Russische en andere vreemde munten en Rijksgeld Specieen enz. Bulon van ….? Generaal Lieutenant enz. een ambtelijke
brief enz. is getekend door voornoemde Poelman en Riemsdijk en Falck A. R. jaar 1813 (5)
Poelman Willem 312 is zijn volgnummer en zijn Delftwoonplaats 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)
Poelsma ….? ---- Brakel van ….? Mevrouw het betreft een verzoekschrift omtrent de verandering in de richting der
Straatswegs tussen het Dorp Midlum en de Stad Harlingen in zoverre dit het eigendom van Mevrouw van Brakel is enz.
er wordt ook genoemd de taxateur Poelsma die doorgaans voor de eigenaar gekozen was enz. jaar 1841 (5)
Poelsma E. S. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Poelsma Heere Harmens te Leeuwarden hij wordt als deskundige benoemd als taxateur voor te verhuren gronden enz. jaar
1823 (1)
Poelsma Hendrikus, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Poelsma Hjerre Harmens---- Jellema Johan Sjerps is benoemd als taxateur van s’Rijksweegen en Poelsma Hjerre Harmens
Taxateur van de zijde der eigenaren van de gronden welke zullen moeten dienen en onteigend voor de aanleg der aarden
baan voor den Grooten weg van Harlingen naar Leeuwarden enz. jaar 1841 (12)
Poelsma Hjerre Harmens------ Jellema Johan Sjerps, hij heeft benoemd Poelsma Hjerre Harmens als taxateur van gronden
die voor de weg van Leeuwarden naar Harlingen nodig zijn en met de eigenaren enz. enz. de eigenaren zijn; Bohm
Wentholt ten Pieter, Huber Lambert Joh. , Dijkstra Gerben Jans, Fontein Freerk Jans (de weduwe), Buwalda Anne
Jouwes, Andringa Aane Pieters, Anema Minne Wybes, Fontein zijn weduwe Ingerna Hannema, Ypma Jelle Jans, Dijkstra
Gerben Jans, Adema Jan (de erven) jaar 1841 (6)
Poelsma Jansen Gertrud, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
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Poelsma P., en 18 anderen scheepsjagers op het trekpad van Leeuwarden over Franeker naar Harlingen die een allen een
brief ondertekenen met het verzoek om de boten die geen sleepboot zijn (maar wel slepen) hun vergunning in te trekken
aangezien zij (scheepsjagers) anders broodeloos worden de brief wordt ondertekend door; Poelsma P., Wiebinga J.,
Wiebinga J. B., Wiebinga Jan, Bruinsma A. allen te Leeuwarden, Lodewijk M., Vries de P., Bonnema R., Meijer K.,
Visser J., Roelofsen B., Miedema R., Wal v.d. T. J. allen te Franeker, Boer E(ike?) te Dronrijp, Bossma G. te Dronrijp,
Laanstra T. te Dronrijp, Feitsma J. en Walstra Kof H? Tolgaarder allen Ritzumaziel enz. jaar 1899 (6)
Poelsma T. H. te Huizum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Poelsma T. H. te Huizum 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)
Poelsma T. H. te Huizum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Poelsma T. H.te Huizum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Poelstra A. S. Boer van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Poelstra Andries Roels, hij is samen met andere officieren en onderofficieren erkend en benoemd bij het 7e Bat.
Landstorm door enz. in het document wordt tevens hun rang vermeld. Enz. jaar 1814 (1)
Poelstra Anne Rinderts geb. te Vrouwenparochie sinds 3 jaar woonachtig te Dronrijp Onderwerp Armbestuur enz. jaar
1823 (2)
Poelstra Anne 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)
Poelstra Arjen, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen
en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den
leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de
Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)
Poelstra Auke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Poelstra Bontje Aukes te Baarderadeel 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)
Poelstra D ------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele Belasting
i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R. die door ziekte en gevorderde leeftijd, ook
een handgeschreven sollicitatiebrief (2 maal) met zijn handtekening enz. enz., jaar 1879 (7)
Poelstra D. Beurt en Veerdienst van Marrum en Nijkerk 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).
Poelstra D. Marrum/Nijkerk Eigenaar van de Goede Verwachting vermeld in een document met als onderwerp:
Beurtveren met 10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)
Poelstra Dirk Annes 32 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)
Poelstra Douwe ---- Poelstra Sijbe Douwes het betreft zijn aanvraag na der derensignement dat hij geboren is 01-08-1802
zoon van Poelstra Douwe en Feijkes Lolkje en verder zijn signalementslijst enz. jaar 1841 (4)
Poelstra Douwe J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Poelstra E. S. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Poelstra E. 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) , 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)
Poelstra E. S. Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen benodigd voor de aanleg van den Grote weg van
Leeuwarden naar Harlingen, jaar 1841 (5)
Poelstra E. S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Poelstra E. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten
in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Poelstra Eelke Symens te Berlikum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Beetgum enz. enz. jaar 1822 (2)
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Poelstra Eelke Symens te Berlikum 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)
Poelstra Eelke Symens,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Berlikum in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Poelstra F. D. te Wons staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan
de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag
der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Poelstra F. D. te Wons staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter
ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Poelstra F. H. , Politiebediende te Hijum 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)
Poelstra F. H. te Oldeklooster 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)
Poelstra Fekke Offes---- Dijke van H. M. Luitenant Collonel Commanderende het 13e Battaillon Landstorm ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Poelstra Fekke Offes 1e Luitenant Landstorm te Midlum met en woon is
vertrokken naar Harlingen en aldaar enz. neem ik de vrijheid voor te dargen voor zijn functie Antonides Jan van beroep
Steenfabrikant te Midlum en dat hij boven allen geschikt is enz. jaar 1815 (2)
Poelstra Geertie (Geertje) weduwe van Rinia Fedde Vroedvrote laten gelasten een termijn van 6 weken uw te balk zij
komt voor op de staat van begroting dat zij een pensioen van fl. 30 krijgt voor het laatste half jaar van 1816 maar dat zij fl.
50 enz. enz. jaar 1817 (1)
Poelstra Gerrit Jans, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden,
met diverse kolommen met o.a. welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz. Jaar 1814 (2)
Poelstra H. R. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Poelstra H. R. te Surhuizum 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)
Poelstra H. S. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Poelstra H. Sjoerds hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen
geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Poelstra H. T. te Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Poelstra H. T. te Hijum 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)
Poelstra H. T. te Hyum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dr
anken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Poelstra H. te Surhuiserveen 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)
Poelstra Hard Leppes 12 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit
de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie
Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e
augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)
Poelstra Herke Sjoerds Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3)
Poelstra Herkes, 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)
Poelstra J. C? , Hij tekent een brief met aanhef de ondergetekenden alle inwoners van der stad Bolsward verklaren
hiermede de waarheid te zullen vertellen enz. enz. dat de sommatie van de deurwaarder Donker J. R. te Bolsward hen
geen uitstel wil geven enn daarom aan de heer Visscher F. C. enz. enz. jaar 1823 (1) dossier (9)
Poelstra J. P. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Poelstra J..---- Venekamp Jan Hendrik Ymker te Appelscha tijdelijk met zijn Bijen vertoevende te Tjummarum in een
handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt hij om zijn bijen te mogen vervoeren met een motorboot de
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“Noordfries I “enz. toebehorende aan de Kapiteins Harkema S. en Poelstra J. te Tjummarum langs het kanaal van
Gorredijk tot in Appelscha enz. jaar 1916 (5)
Poelstra Jacob Sergeant hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen
Corporaal bij de 2e Compagnie tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel van >>
Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer Blok en
Boer de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming van Ruitinga Johannes tot Capitein ter
opklimming wordt voorgedragen en en welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4)
Poelstra Jan K. te Ried 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)
Poelstra Jan, 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
Poelstra Johannes, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden,
met diverse kolommen met o.a. welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz. Jaar 1814 (2)
Poelstra Klaas Klazes te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Franeker, hij wordt vermeld in het Register van
de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds sinds 20-03-1722)
Poelstra Klaas Klazes te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Harlingen, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds sinds 20-03-1722)
Poelstra Klaas Klazes te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) (vergunning reeds sinds 20-03-1722)
Poelstra Kornelis Pieters komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter
vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen
waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)
Poelstra Mammen? Arjens, 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 )
Poelstra Nammen A. 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)
Poelstra Nammen A., 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)
Poelstra P. H. te Huizum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dr anken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper van Dranken in de maand
Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Poelstra P. J. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Poelstra P. P. de weduwe te Wommels wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan
Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de
Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van
belastbaarheid zijn geschat geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Poelstra P. 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)
Poelstra Pieter Annes 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)
Poelstra Pieter ontvangen een certificaat LL met verzoek het te willen door sturen enz. jaar 1825 (1)
Poelstra Pieter staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of
Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor
het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
Poelstra R. A. hij ondertekend namens de Gemeente Surhuisum navolgend document>> Folkersma Sipke Folkerts,
Kastelein in de Rottevalle, tot vinding ener scheiding van de z.g. Speklaan beginnend aan de westkant van de Vier
Roeden en tot aan de sloot ten westen en het land van Bakker Jan Hendriks enz. enz. jaar 1815 (2)
Poelstra R. R. te Surhuisterveen Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de
uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)
Poelstra Reint Roels wonende te Gerkesklooster hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van het
Verlaat genaamd Blaauw Verlaat als borg Westra Ruurd Jans en Poelstra Roel Andries, ook aanwezig de voorwaarden
van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den
trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de
pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838 dossier (50)
Poelstra Rindert Willems, Swart Willem Johannes, Julianus Harmen Gosses , Julianus Auke Gosses, Terpstra Jan
Rientses de weduwe en Rooda Arjen Freerks alle boeren en ingezetenen van het Klooster=Anjum in de Gemeente
Berlicum, dat zij altijd aan de Gemeente Menaldum hebben moeten betalen zij beklagen zig dat zij in hun noodlottig geval
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onder enz.enz. ook dat in een geheime Quotisatie men ons ook onder Berlicum trok en wij werden aangeslagen voor een
bedrag naar vermogen en onder bedreiging van de Gendarmerie bij ons in huis werden afgeperst en ook nog wat meer is
dat er 2 bruggen tevens in December het antwoord op dit request enz. enz. jaar 1814 (9)
Poelstra Rindert Willems, Swart Willem Johannes, Julianus Harmen Gosses , Julianus Auke Gosses, Terpstra Jan
Rientses de weduwe en Rooda Arjen Freerks alle boeren en ingezetenen van het Klooster=Anjum in de Gemeente
Berlicum, dat zij altijd aan de Gemeente Menaldum hebben moeten betalen zij beklagen zig dat zij in hun noodlottig geval
onder enz.enz. ook dat in een geheime Quotisatie men ons ook onder Berlicum trok en wij werden aangeslagen voor een
bedrag naar vermogen en onder bedreiging van de Gendarmerie bij ons in huis werden afgeperst en ook nog wat meer is
dat er 2 bruggen tevens in December het antwoord op dit request enz. enz. jaar 1814 (9)
Poelstra Roel A., ---- 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)
Poelstra Roel Andries , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Surhuisterveen in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Poelstra Roel Andries---- Poelstra Reint Roels wonende te Gerkesklooster hij is de hoogs biedende voor het ZESDE
perceel en wel de pacht van het Verlaat genaamd Blaauw Verlaat als borg Westra Ruurd Jans en Poelstra Roel Andries,
ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen
staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie
Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838
dossier (50)
Poelstra S. J. ---- hij ondertekend samen met 9 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Hallum een
document betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz.
tevens ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin I. G. (Isaac Gijsberts)mede jaar 1814 (2)
Poelstra S. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Poelstra S. P. te Marrum , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen
dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Poelstra S. P. te Marrum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen
dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3
Poelstra S. T. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent
billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de
woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van
alle gemeenten van Friesland (123)
Poelstra S. T. te Marrum 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)
Poelstra S. T. te marrum 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)
Poelstra S. 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)
Poelstra S. te Marrum 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)
Poelstra Sijbe Douwes het betreft zijn aanvraag na der derensignement dat hij geboren is 01-08-1802 zoon van Poelstra
Douwe en Feijkes Lolkje en verder zijn signalementslijst enz. jaar 1841 (4)
Poelstra Sjouke Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Poelstra Sjouke , 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)
Poelstra Sjouke 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)
Poelstra Sjouke J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
Poelstra Sjouke J., Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog
uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens
genoemd document jaar 1816 (4) dossier (21)
Poelstra Sjouke Jans ondertekend mede de 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 (1) dossier (36)
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Poelstra Sjouke Jans 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)
Poelstra Sjouke Jans, Looxma Age, Teitsma Sybren Jans , 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 januari 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad
en gedaan enz. enz. zij ondertekenen deze stukken ook jaar 1817 (2) dossier (36)
Poelstra Sjouke 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)
Poelstra Sjouke, 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)
Poelstra Sjouke, 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)
Poelstra Sybren S. 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)
Poelstra Tjebbe Haanties, 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)
Poep Hendrik Everts----, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden van de voormalige
dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8)
Poep Jacob Alberts 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)
Poepjens Klaas Corn’s 62 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Artillerie 4 hij staat vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van
HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Poepjes Teunis Egb. 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 366
Poepjes W. B. staat vermeld in een document betreffende het terugzenden van de paspoorten van de plaatsvervangers van
het korps Rijdende Artillerie te Amersfoort enz. jaar 1841 (2)
Poepkes Jan Klasens ---- Boer de Jelle Ykes en Zuidersma Abraham Sytzes (ondertekend als Abraham Sijtses Suderma)
Diakenen en Armbezorgers te Gerkesklooster dat zij sedert 3 jaren onderhouden de weduwe en kinderen van Clases Jan
maar dat zij van de Gemeente Augustinusga de helft moeten dragen omdat enz. Jan Clases zig van meet af aan te
Gerkesklooster zig heeft opgehouden en getrouwd met Jillings Jeltje aldaar geboortig en aldaar 4 kinderen heeft verwekt
enz. verder een verklaringe ondertekend door Boer de Jelle Ykes dat Poepkes Jan Klasens in 1763 in dat dorp gewoond
heeft en dat tussen beide plaatsen nooit een enz. en zijn zoon Poepkes K. H. met zijn vrouw enz. verder een verklaring
van de inwoners van Gerkesklooster Suderma A. S. Diaken, Boer de J. IJ. , Diaken, Boersma M. W., Sijtsma R. R., Veen
v.d. W. D., Meinardy J. L., Klooster van R. H. (Municipaal), With de F., Dijk van K. R. (Ouderling) Bolhuis A. G.
(Ouderling) en door allen ondertekend en die verklaren dat Jan Clases tot aan zijn dood te Gerkesklooster heeft gewoond
jaar 1814 (6)
Poese Afke Alberts---- Poese Grietje kind van Poese Afke Alberts vader onbekend, wordt vermeld op de Nominative Staat
der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (4)
Poese Afke Alberts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834
(11)
Poese Afke Alderts , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Poese Albert zoon van Poese Afke Alderts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse
kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Poese Betje dochter van Chatarina Teunis (Poese) , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met
diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Poese Catharina Teunis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Poese Grietje kind van Poese Afke Alberts vader onbekend, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (4)
Poese Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834
(11)
Poese Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834
(6)
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Poeske Kornelis Thees---- Jongh de G. T. (Gerrit Tammes) Schout van de gemeente Langezwaag ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het onderhoud van Poeske Kornelis Thees en familie enz. jaar 1815 (1)
Poetskoke Jacobus Hendrik, Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den
dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)
Poetsma Jan , Schipper 53 jaar, een teruggezonden request , hij is van goed zedelijk gedrag, maar zijn Rumatiek gestel is
niet geschikt voor, enz. enz. jaar 1818 (4)
Poetsman Jan Leeuwarden Schipper Solliciteert bij de Marine
Poeze Alert Klazes Hindelopen Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten
wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
Poeze Anne, 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)
Poeze Anne, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Poeze E. Hindelopen Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het
beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
Poeze Grietje A. , 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)
Poeze Grietje A. Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van
gevangenen te Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan haar verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Poeze Grietje Alb. 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) gevangenen
nummer 63 jaar 1815 (7) (1)
Poeze Klaas A., 33 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)
Poeze Klaas A., 56 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)
Poeze Klaas Alberts, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van
Hindeloopen niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en
een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6)
(dossier 8)
Poisserie Jean A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une
courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses a messieurs les maires ou aux parties
memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register
matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des
militaires……………………………………………………
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires morts étant prisonniers de guerre à l’ étranger, don til peut
quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires
reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et
des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.
VERTALING;
A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop,
uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres van de
aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert
ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan
worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft,
onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook,
als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de
overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar
militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse
overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)
Pokken---- Hanzes Trijntje bij haar is de natuurlijke kinderziekte ontdekt en de kinderpokken en Tilstra Siebe Eiberts
arbeider. Idem, Plaats Winsum. Jaar 1824 (1)
Pokken---- Hoornstra W.--- Knol Jantje Klaazes dienstmeid bij W. Hoornstra Schipper te Gorredijk zij is overleden aan
de natuurlijke kinderziekte enz. jaar 1841 (1)
Pokken---- Hottinga Ybe Pieters, te Harich; Onderwerp hij heeft de natuurlijke pokken en welke symptonen hij heeft enz.
24 Mei 1841 te Balk (3)
Pokken----- Knoll P. J. W. Heelmeester meld dat er de Natuurlijke Kinderpokken tot nu toe van een goedaardig soort zijn
in Sexbierum jaar 1841 (2)
Pokken------ Nauta Petersz , Medicinale Doctor te Harlingen hij geeft kennis dat de natuurlijke kinderpokken door hem
geconstateerd zijn in een huis te Almenum, en hetzelfde in Sexbierum geen voortgang heeft gehad en geen sterfgeval. Jaar
1841 (1)
Pokken---- Ringnalda W. H. (Willem Hotzes) Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders
van de Stad IJlst een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de natuurlijke Kinderziekte enz. jaar 1841 (3)
Pokken----Beima Haye Tjerks te Achlum bij hen zijn de natuurlijke kinderpokken ontstaan jaar 1841 (1)
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Pokken----Brouwer A. Geneesheer te Makkinga verklaart dat Anne Jurjens Proem aan de kinderpokken is overleden (1)
Maart 1841
Pokken----Brouwer A. practiserend Genees-Heel en Vroedmeester te Makkinga deeld mede dat in het Dorp Appelscha de
natuurlijke kinderpokken zich bevinden en tot nu toe pas een volwassen persoon dit heeft enz. jaar 1841 (3)
Pokken----Busscher, R. Geneesheer te Beetgum, Anema Jan Minnes Landbouwer te Berlicum, bij hem ten huize zijn de
natuurlijke pokken geopenbaard enz, jaar 1841 (1)
Pokken----Cannegieter Geneesheer te Hallum een rapport dat er bij drie gezinnen te Hallum de kinderziekte is ontstaan
jaar 1841 (1)
Pokken----Goslinga , Geneesheer te Hallum bericht dat bij Vlas Arien Gardenier te Hijum de kinderpokken zijn
uitgebroken bij zijn dochter enz. jaar 1841 (1)
Pokken----Heida Feitze, schipper te Drachten, bij zijn dochter is de natuurlijke pokken geconstateerd 7 Juni 1841 (1)
Pokken----Kinderpokken geconstateerd in het gehucht Buren jaar 1841 (1)
Pokken----Knol Jantje Klaazes dienstmeid bij W. Hoornstra Schipper te Gorredijk zij is overleden aan de natuurlijke
kinderziekte enz. jaar 1841 (1)
Pokken----Koepokinenting Onderwerp: Natuurlijke kinderziekte , dat in Amsterdam deze ziekte weer heeft
plaatsgevonden , en dat alle onderwijzers en onderwijzeressen aan de belofte te zullen onderworpen dat zij van geene
kinderen op hunne scholen ontvangen die niet voorzien zijn van het bewijs van Koepokinenting of de natuurlijke
kinderziekte gehad hebben enz. enz. jaar 1823 (2)
Pokken----Koepok-inenting: een document betreffende dat de uitdrukkelijke intentie dar er geene kinderen tot de scholen
worden toegelaten dan die voorzien zijn van een bewijs dat zij de Koe pokinenting ondergaan of de natuurlijke
kinderziekte gehad hebben enz. jaar 1825 (5)
Pokken----Kooi van der, K ---- In Ruiter de Pieter Andries zijn huisgezin zijn de Natuurlijke Pokken ontdekt door
geneesheer Kooi van der K. te Dronrijp jaar 1841 (1)
Pokken----Meer Lammert Harts van der, (zijn vrouw) Onderwerp zij heeft de natuurlijke pokken enz. 24 Mei 1841 te
Bergum (1)
Pokken----Meer van der Lammert Harts Arbeider te Grijp, kinderpokken bij zijn vrouw ontstaan(1) jaar 1841
Pokken----Ploeg van der Klaas Ages, oud 9 jaar, bij hem is de 15e September 1841 de natuurlijke kinderpokken
aangetroffen, hij is zoon van Ploeg van der Age Aukes te Akkrum en het kind voor 6 jaar is gevacineerd enz. jaar 1841 (1)
Pokken----Proem Anne Jurjens Brouwer A. de Geneesheer te Makkinga verklaart dat Anne Jurjens Proem aan de
kinderpokken is overleden (1) Maart 1841
Pokken----Roersma Errit Ferwerd Schipper (Heeft Kinderpokken aan boord) , jaar 1840
Pokken----Ruiter de Pieter Andries, In zijn huisgezin zijn de Natuurlijke Pokken ontdekt door geneesheer Kooi van der, K.
te Dronrijp jaar 1841 (1)
Pokken---Ruiter de, Pieter Andries, In zijn huisgezin zijn de Natuurlijke Pokken ontdekt door geneesheer Kooi van der, K.
te Dronrijp jaar 1841 (1)
Pokken----Stelpstra Jacob, Koemelker te , te zijner huize is de kinderziekte geconstateerd. Jaar 1841 (1)
Pokken----Terpstra Nyon, Medicina Doctor te Harlingen verklaart dat de natuurlijke kinderpokken in huis 56 te
Almenum zijn geopenbaard bewoond door Wit de Jan D. en gezin jaar 1841 (1)
Pokken----Valk Sijbren Jacobs,Kinderpokken ten huize van Sijbren Jacobs Valk, Visser van beroep te Wartena jaar 1841
Pokken----Veenstra Haring Pieters, schipper van Beetsterzeaag op Oosterend ,Zijn vrouw heeft de natuurlijke pokken en
zijn schip is afgemeerd buiten Akkrum enz.jaar 1841, (1)
Pokken----Wommels, de Grietman van Hennaarderadeel heeft een klacht dat schoolonderwijzers wel kinderen toelaten
die niet zijn ingeent en dat de natuurlijke kinderziekte thans te Sneek en vooral te IJlst en Heeg vrij sterk heersen en
vragen de Minister maatregelen te nemen enz. jaar 1823 (3)
Pol Johannes Munnekezijl Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
Pol van der Fonger Teekes, 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)
Pol A. te Hindelopen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma A. (Age)
Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Hindelopen en ter ordonnantie van
dezelven Alberts J. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de
inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Pol Bernardus Geb. Zutphen, laatst gewoond hebbende te Zutphen. Flankeur 26-12-1836 Overleden te Bonjol, (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
Pol C. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle
Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in
goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)
Pol Dirk---- Hilverda Sijtske Jacobs weduwe van Goedhart Sijbolt Johannes, Schuurmans Hendrik H. en Pol Dirk
Bakkers te Workum schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland en geeft met eerbied te kennen
dat zij bij Proces Verbaal opgemaakt door Huurmans Rinze J. en Boer de Lucas commiesen der 2e klasse bij de belasting
bekeurd zijn voor het verkopen van Marsepijnen letters en Taarten enz. jaar 1840 (6)
Pol Evert, 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)
Pol Fredrik, 340 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen
uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de
termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal
kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
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Pol Gerhardus geb Delden, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens, welke
zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4)
Pol H. J. te Buitenpost een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het verleggen van een
dam, van het in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Buitenpost enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk)
van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10)
Pol H. K. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in het Kantoor Burum in het Arrondissement Leeuwarden, jaar
1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Pol Ids te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een
kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Pol J. te Baard staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.
(Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen
enz. jaar 1841 (5)
Pol Jacob, 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
Pol Jan Jakops wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het Bat.
Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7
kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon
bevinden enz. jaar 1841 (3)
Pol Jan Theunis te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente
Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Pol M. gehuwd met Roering Wilhelmina Everdina, 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)
Pol Marten Geerts Dienaar van Politie te Dragten 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)
Pol Pieter Andries---- 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)
Pol Theunis Jans ook genaamd Piersma Theunis of ook wel Zwolsman Theunis of Pol Theunis 29-04-1840 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)
Pol Theunis----Pol Theunis Jans ook genaamd Piersma Theunis of ook wel Zwolsman Theunis of Pol Theunis 29-04-1840
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)
Pol v.d. ….? te Leeuwarden Jans Hendrik te Warga hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan
den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e
Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen
met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele
dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)
Pol v.d. A. J. , staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te
Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen benodigde
kledingstukken, jaar 1816 (5)
Pol v.d. Abe S., 47 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)
Pol v.d. Ate Jeltes 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 240
Pol v.d. Daniel, 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)
Pol v.d. F. J. te Workum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij
deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van
achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
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Pol v.d. Jan Jacobs, 67 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)
Pol v.d. L. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
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)
Pol v.d. Pieter Jacobs, Komt voor op personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één
honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter
vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)
Pol van der Olfert Thaekes , in naam van de Hooge overheid dat hij niet heeft voldaan aan de sommatie van de
belastingen en er beslag op zijn goederen is gelegt en de vermelding van zijn goederen waar op beslag is. Het
dwangbevel is uitgereikt aan zijn vrouw door de deurwaarder met de getuigen; Klapper Jan en Nagtegaal Willem (met
handtekening van beide) Enz. enz. jaar 1823 (4)
Pol van der A. J., 76 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)
Pol van der Abe Jeltes Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde
kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Pol van der Abraham wonend ete Franeker, hij is voorgedragen voor de functie van Deurwaarder en Executant in de
gemeente Franeker, Sexbierum en Tzum en dat hij ook enz. jaar 1814 (1)
Pol van der Bauke Olfert te Workum 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)
Pol van der Bauke Olferts staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd.
Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)
Pol van der C. 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)
Pol van der Christoffel 334 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)
Pol van der Corneles te Follega 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)
Pol van der Daniel naa de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en
komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van
de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Pol van der Daniel, 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)
Pol van der Daniel, 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)
Pol van der Daniel, 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)
Pol van der Daniel, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
120, met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)
Pol van der Daniel, Wilde Vaart, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en
komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van
de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)
Pol van der E. ---- Eekhoff W. Boekhandelaar te Leeuwarden verzoekt de Staatsraad Gouveneur op het tractement van
Pol van der E. te Veearts Witmarssum in te houden een schuld wegens niet betaalde boeken ter waarde van fl. 41 .=
volgens en bijgevoegde rekening met gedrukt briefhoofd enz. 1841 (2)
Pol van der E. wordt vermeld in een document van Mandaten en quitatien met 7 kolommen informatie betreffende de
betaling enz. jaar 1840 (2)
Pol van der Jacob , pelmolenaar te Sneek onderwerp een vergunning voor Gerst te mogen malen. Jaar 1841 (6)
Pol van der Jacob Jorkes te Achlum , Beurt en Veerdienst van Achlum naar Harlingen, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1832 (8).
Pol van der Jacob Jorkes te Achlum , Beurt en Veerdienst van Achlum naar Franeker, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1832 (8).
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Pol van der Johannes---- Jong de Tjebbe Beyes hij heeft ontslag als knecht in het arresthuis te Heerenveen en er wordt
voor deze functie voorgedragen Pol van der Johannes oud 19 jaren en wonende te Heerenveen enz. jaar 1839 (3)
Pol van der L. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een
kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Pol van der Lieuwe 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)
Pol van der Olfert Teekes 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)
Pol van der S. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een
kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Pol van der te Lemmer, Lemsterland 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 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)
Pol van der Trijntje vrouw van Dijkstra Emko, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en
datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Pol van der, Dossier betreft Jacob H. van der Pol Meester bakker te Workum te Sneek bekeurd wegens recht van patent
en dagvaarding , rol voor strafzaken enz. enz, jaar 1841 .(68)
Pol W. W. te Woudsend 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)
Pol Wietze , Komt voor op een document (blz.3) 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)
Polack Aron Kalmoes wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft
Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Polack Hartog Abraham, 427 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)
Polack M. C. ---- 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)
Polack Marens, 413 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)
Polack Mozes hij heeft zig gevestigd als Apotheer in de Bollemansteeg te Leeuwarden en in een handgeschreven brief
met zijn handtekening verzoekt hij om vergunning tot het vervaardigen van geneesmiddelen jaar 1817 (1)
Polack Mozes, 370 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)
Polack S. M. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en
ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4)
Polack Sadock, 414 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)
Polack Salomon, 412 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)
Polack Z.S., Handgeschreven brief van de Winkelier Z.S. Polack te Leeuwarden, jaar 1840
Polak Abraham Izaak te Heerenveen, onderwerp verzoek om als debitant van de Lotery enz. (2) Jaar 1824
Polak Andries Samuel een aantekening betreffende zijn vrijstelling van den Milicien enz. jaar 1839 (2)
Polak David Zadok---- Polak Margaretha huis vrouw van Tot Tobias Elias, Polak Isaac Zadok, Polak David Zadok, Polak
Jacob Zadok, Polak Schoontje Zadok, allen te Amsterdam wonende verzoeken kwijtschelding van te betalen bedraqg
wegens memorie van aangifte van de nalatenschap van Polak Judith in leven te Sneek en weduwe van Frijda Joseph Aron
jaar 1824 (3)---Polak David Zadok,---- Polak Margaretha gehuwd met Tol Tobias Elias, Polak Izaac Zadok, Polak David Zadok, Polak
Schoontje Zadok, Polak Jacob Zadok, Polak Marcus Zadok, allen te Amsterdam, verzoeken vrijstelling van te betalen
successie van de erfenis van hun zuster Polak Judith Zadok (1) jaar 1824
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Polak Eliazer moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur.
No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8
gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Polak Ephrrim hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd,
de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de
Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie,
Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)
Polak H. D. 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)
Polak Isaac Zadok,---- Polak Margaretha huis vrouw van Tot Tobias Elias, Polak Isaac Zadok, Polak David Zadok, Polak
Jacob Zadok, Polak Schoontje Zadok, allen te Amsterdam wonende verzoeken kwijtschelding van te betalen bedraqg
wegens memorie van aangifte van de nalatenschap van Polak Judith in leven te Sneek en weduwe van Frijda Joseph Aron
jaar 1824 (3)
Polak Izaac Zadok,---- Polak Margaretha gehuwd met Tol Tobias Elias, Polak Izaac Zadok, Polak David Zadok, Polak
Schoontje Zadok, Polak Jacob Zadok, Polak Marcus Zadok, allen te Amsterdam, verzoeken vrijstelling van te betalen
successie van de erfenis van hun zuster Polak Judith Zadok (1) jaar 1824
Polak Jacob Kalmers 166 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)
Polak Jacob Zadok,---- Polak Margaretha gehuwd met Tol Tobias Elias, Polak Izaac Zadok, Polak David Zadok, Polak
Schoontje Zadok, Polak Jacob Zadok, Polak Marcus Zadok, allen te Amsterdam, verzoeken vrijstelling van te betalen
successie van de erfenis van hun zuster Polak Judith Zadok (1) jaar 1824
Polak Jacob, staat vermeld op een document betreffende op zijner Majesteits Schepen en Vaartuigen Buiten ‘slands
overleden en Nederlander van geboorte bij het departement van Marine binnengekomen met 7 kolommen info o.a.
geboorte datum en plaats, Rang enz. jaar 1837 (7)
Polak Jan Tjalleberd Turfvoerder, jaar 1839
Polak Judith----- Polak Margaretha huis vrouw van Tot Tobias Elias, Polak Isaac Zadok, Polak David Zadok, Polak Jacob
Zadok, Polak Schoontje Zadok, allen te Amsterdam wonende verzoeken kwijtschelding van te betalen bedraqg wegens
memorie van aangifte van de nalatenschap van Polak Judith in leven te Sneek en weduwe van Frijda Joseph Aron jaar
1824 (3)
Polak Judith Zadok---- Polak Mararetha huisvrouw van Tol Tobias Elias te Amsterdam wonende, verzoekt vrijstelling van
betaling betreffende de nalatenschap van haar zuster Polak Judith Zadok overleden 1822 te Sneek, jaar 1824 (1)
Polak Judith Zadok---- Polak Margaretha gehuwd met Tol Tobias Elias, Polak Izaac Zadok, Polak David Zadok, Polak
Schoontje Zadok, Polak Jacob Zadok, Polak Marcus Zadok, allen te Amsterdam, verzoeken vrijstelling van te betalen
successie van de erfenis van hun zuster Polak Judith Zadok (1) jaar 1824
Polak L. te Nijmegen 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)
Polak Mararetha huisvrouw van Tol Tobias Elias te Amsterdam wonende, verzoekt vrijstelling van betaling betreffende de
nalatenschap van haar zuster Polak Judith Zadok overleden 1822 te Sneek, jaar 1824 (1)
Polak Marcus Zadok,---- Polak Margaretha gehuwd met Tol Tobias Elias, Polak Izaac Zadok, Polak David Zadok, Polak
Schoontje Zadok, Polak Jacob Zadok, Polak Marcus Zadok, allen te Amsterdam, verzoeken vrijstelling van te betalen
successie van de erfenis van hun zuster Polak Judith Zadok (1) jaar 1824
Polak Margaretha gehuwd met Tol Tobias Elias, Polak Izaac Zadok, Polak David Zadok, Polak Schoontje Zadok, Polak
Jacob Zadok, Polak Marcus Zadok, allen te Amsterdam, verzoeken vrijstelling van te betalen successie van de erfenis
van hun zuster Polak Judith Zadok (1) jaar 1824
Polak Margaretha huis vrouw van Tot Tobias Elias, Polak Isaac Zadok, Polak David Zadok, Polak Jacob Zadok, Polak
Schoontje Zadok, allen te Amsterdam wonende verzoeken kwijtschelding van te betalen bedraqg wegens memorie van
aangifte van de nalatenschap van Polak Judith in leven te Sneek en weduwe van Frijda Joseph Aron jaar 1824 (3)
Polak Mozes, 471 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)
Polak S. J. te Leeuwarden wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te
voornoemd enz. jaar 1815 (4)
Polak S. L. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 65 wegens gedane diensten als Tolk ten dienste van de
Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Polak S. nr. 155 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)
Polak S. P. staat vermeld op een document betreffende de gedelegueerden van de 2e klasse der Koninklijke Nederlandsche
Loterijen bij voordragt ingediend door Loncq G. J. Ontvanger der Koninklijke Nederlandsche Loterijen te Harlingen enz.
jaar 1840 (5)
Polak Samuel, 905 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van
leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
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Polak Schoontje Zadok,---- Polak Margaretha gehuwd met Tol Tobias Elias, Polak Izaac Zadok, Polak David Zadok,
Polak Schoontje Zadok, Polak Jacob Zadok, Polak Marcus Zadok, allen te Amsterdam, verzoeken vrijstelling van te
betalen successie van de erfenis van hun zuster Polak Judith Zadok (1) jaar 1824
Polak Schoontje Zadok,---- Polak Margaretha huis vrouw van Tot Tobias Elias, Polak Isaac Zadok, Polak David Zadok,
Polak Jacob Zadok, Polak Schoontje Zadok, allen te Amsterdam wonende verzoeken kwijtschelding van te betalen
bedraqg wegens memorie van aangifte van de nalatenschap van Polak Judith in leven te Sneek en weduwe van Frijda
Joseph Aron jaar 1824 (3)
Polak Simon Mozes---- Padberg Jurjen, deurwaarder, een request , en Jongh T. G. Notaris te Gorredijk wegens
overtreding op de wet registratie, en Polak Simon Mozes Drogist te Leeuwarden een zeker protest van non betaling enz.
jaar 1824 (8)
Polak Simon Mozes---- Padberg Jurjen, Deurwaarder te Heerenveen Onderwerp het niet betalen van schuld door
Sleeswijk van Veenstra Rienk, Apotheker te Heerenveen ten vordee van Polak Simon Mozes Drogist te Leeuwarden jaar
1824 (2)
Polder Hendrijk Aukes ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan
Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen
des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de
stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen
wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze
Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg
enz. enz. jaar 1814 (4)
Polder J. J. te Gaast staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag
der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Polder J. J. te Gaast staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter
ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Polder Johannes moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Gaast) voor het
tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815
enz. enz. jaar 1815 (5)
Polder van de Willem 267 is zijn volgnummer en Buitesluis 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)
Polderboer G. staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden
door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen
van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den
Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Polderboer H. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal
geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door
middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens
den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Polderboer H. G. te Stavoren 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)
Poldersma Anne te Westermeer, 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)
Poldijk---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen en het bezwaar van de zetters van St.
Annaparocie en Vrouwenparochie met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de
bepaling waar de boerdrijen staan, Toerenburg, Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe,
Zwager J. D., Koopal Joh., Siderius D. D. de weduwe , Tanje D. D. , Aderhout, Rinsma F. F. , Kuiken B., Gorter J. J.,
Wal de F. E. & Comp., Vries de T. K., Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7)
Polen----- Krisky Jan (Johan) hetwelk van het Zwitsers regiment Schmidt afkomstig zijn te wezen maar de doopregisters
van Maastricht zeer onvolledig is en , met 1 januari 1787 sluit , in dat register vonden de ambtenaren wel in 1784 een
dochter gedoopt Krisky Catharina Wilhelmina en in 1786 een zoon Krisky Christiaan Jacob is geboren. Kinderen van
den Soldaat Johan Krisky En hij verklaard dat zijn vader Johannes Kriski gehuwd met Flotting Christina uit russisch
polen afkomstig is Johan is gehuwd met Kingma Hinke te Wilharnas en heeft 3 kinderen uit den diensyt ontslagen te
Brielle , verder een overzicht van de kosten van de armvoogden van Nieuweschoot wegens verpleging van dit gezin enz.
enz. , Jaar 1841 (8)
Polen van Obe J. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen
van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en
een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Polet S. te Stiens zijn aanstelling als veldwachter in de gemeente Leeuwarderadeel jaar 1919 (3)
Polet Isaac---- Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Schout van de Gemeente Ameland
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat overleden Polet
….? welke volgens extract is overleden op 5 januari 1814 en dat de erfgenaam Polet J. is getekend maar dat enz. jaar
1816 (2)
Polet Isack---- Polet Ismael oud 41 jaar wonende in Nes op Ameland zoon van wijlen Polet Isack in leven sub. Schout,
Rentmeester en Secretaris op het Ameland enz. in een handgeschreven brief door hem ondertekend deze geeft zijn

5992

808
17-10-1814

6074

698
14-09-1821
864
06-12-1817

6029

6016
5992

693
13-11-1816
808 en 863
17-10-1814

6075

739
01-10-1821

6100

1087
04-11-1823
151-a 1e rij
20-02-1815
46
22-01-1816
601 e.v.
02-09-1817

5996
6007
6026

6833

9-A blz. 11
09-02-1824

6830

18-A blz. 14
21-01-1824

6072

608
29-07-1821

6062

645
19-09-1820

5997

270
22-03-1815
Deel 2
Blz.56
00-00-1885
Deel 2
Blz. 64
00-00-1887
Deel 2
Blz. 72
00-00-1888
Deel 2
Blz. 78
00-00-1889
58
1010-1814
1066
31-10-1823

9725
9725
9725
9725
6388
6099
9183
9725
6089

1306
06-09-1916
Deel 2 Blz.62
00-00-1886
1186
21-12-1822

verlangen te kennen om als Ontvanger der Directe Belastingen in Ameland voorgedragen te worden omdat deze post
vacant geworden is door het vertrek van de heer Meijer J. F. enz. Jaar 1814 (6)
Polet Isack----Polet Ismael 41 jaar wonende te Nes op Ameland zoon van Polet Isack in leven schout en rentmeester en
secretaris op Ameland, een handgeschreven brief door hem ondertekend verzoekt de post van ontvanger te mogen
vervullen enz. jaar 1814 (2)
Polet Ismael Benoemd tot Ontvanger der belastingen in het district te Leeuwarden enz. jaar 1821 (1)
Polet Ismael en Scheltema Jan beide te Nes op Ameland woonachtig geven in een door hen ondertekende brief met
eerbied te kenen dat in hunne qualiteit als gelastigde van de eigenaren van het op de 21e augustus 1817 gestrande en
verbreiselde schip de Russische Brik de Echo gevoerd geweest bij Kapitein Hazelop Herman komende van Libau naar\
Antwerpen geladen met enz. en het op dezelfde dag vergane en verbreiseld schip de Jonge Willem gevoerd door de
Schipper Witkop Pieter Berends van Memel naar Rotterdam geladen met enz. jaar 1817 (2)
Polet Ismael geeft met onderdanige eerbied te kennen dat hij als Ontvanger der directe en indirecte belastingen op het
Eiland Ameland enz. enz., 2 handgeschreven documenten ook door hem ondertekend enz. jaar 1816 (4)
Polet Ismael oud 41 jaar wonende in Nes op Ameland zoon van wijlen Polet Isack in leven sub. Schout, Rentmeester en
Secretaris op het Ameland enz. in een handgeschreven brief door hem ondertekend deze geeft zijn verlangen te kennen om
als Ontvanger der Directe Belastingen in Ameland voorgedragen te worden omdat deze post vacant geworden is door het
vertrek van de heer Meijer J. F. enz. Jaar 1814 (6)
Polet Ismael aangesteld als ontvanger heeft zijn post aanvaard en is op 23 September dezes in Makkum gevestigd met zijn
gezin omdat een nieuw benoemde ontvanger binnen zes weken na de aanvaarding zijner post met geheel zijn huisgezin
binnen het district moet vestigen enz. jaar 1821 (2)
Polet Ismael Controle Workum, Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde
gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)
Polet Ismael hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten
van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Polet Ismael ontvanger der Belastingen te Ameland , Een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp; een
op 20-12-1815 gestrand schip op Ameland geladen met Wijn, Pruimen Carstangies enz. enz. Jaar 1816 (2)
Polet Ismael---- Scheltema Jan S. wonende te Nes op Ameland een rekwest daarbij als procuratiehouder van Vroom
Arend Hendriks van Saapmeer Schipper op het Tjalk schip de Goede Eendragt betreft de goederen van gestrande schip
voornoemd op Ameland enz. ook een brief genummerd 527 van 08-08-1817 door Scheltema Jan ondertekend, ook een
document ondertekend door Ypma B. met rode lakzegel verder genoemd Fockema E., aldus is dit stuk is gegaan bij
Vellema David Andries van beroep Kastelein te Nes op Ameland jaar tevens getuige en Polet Ismael als getuige en
Bosche van den Petrus vader en zoon, de lading ter hand te stellen aan de heer Braumsberg en Compagnie tot Amsterdam
1817 (12)
Polet Ismael te Mackum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde
Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de
Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824
(4) dossier (31)
Polet Ismael 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)
Polet Ismael thans Ontvanger op Ameland , Zeper Jan thans klerk bij de Alg. Rekenkamer vervangt hem daar en Ypey
Frederik hij worden benoemd tot ontvanger der belastingen in plaats van Heeckeren van W. R. J. D. die vrijwillig enz.
enz. jaar 1821 (4)
Polet Ismael van beroep Ontvanger der Directe Belastingen in de Gemeente Ameland een door hem geschreven en
ondertekend document als request dat hij hem ter kennis gekomen is dat de post als ontvanger van de Gemeente Joure en
haske is vacant geworden en hij verzoekt daar geplaatst te worden enz. jaar 1820 (2)
Polet Ismael, Ontvanger de Directe Belelastingen te Ameland een handgeschreven brief met zijn handtekening,
onderwerp uitbetaling gestrande goederen op Ameland jaar 1815 ( 2)
Polet Ismael, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)
Polet Ismael, 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)
Polet Ismael, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Polet Ismael, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Polet Ismael, 2e Luitenant als zodanig voorgedragen bij de 2 compagnies van het 20e Bataillon te Ameland enz. jaar 1814
(2)
Polet Ismael, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat
houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10
kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)
Polet Ismael, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Polet Israel, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1886 (2)
Polet J. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij
besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier (7)
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Polet J.---- Burmania van Julius wonende te Leeuwarden geeft met eerbied te kennen dat hij in het jaar 1785 is aangesteld
tot Bailliu en Rentmeester Schout Secretaris en Vendumeester op Ameland en daarvoor betaald hebbende een somma van
drie duizend guldens aan desselfs Predecesseur Plettenburg van H. H. W. en dat hij deze functie tot en met 6 april 1798
enz. en door 2 leden van het n ieuwe bestuur vergezeld met militairen gearresteerd is geworden op het Kasteel te Ballum
verder genoemd Polet J. en dat hij nu enz. jaar 1814 (4)
Polet J.---- Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Schout van de Gemeente Ameland
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat overleden Polet
….? welke volgens extract is overleden op 5 januari 1814 en dat de erfgenaam Polet J. is getekend maar dat enz. jaar
1816 (2)
Polet J. hij wordt vermeld in een document betreffende betalingen en wordt uitbetaald voor het een aandeel in de geborgen
goederen van het gestrande schip de Jonge Willem en het gestrande schip de Echo enz. jaar 1821 (6)
Polet J.---- Metz G. D. Assessor en de secretaris Schots J. staat vermeld op een document Staat van onvermidelijke kosten
voorgevallen bij het verongelukken van het Kaagschip de Twee Gebroeders gevoerd geweest door schipper Sloot Jacob
op den 18e juni 1821 en vervolgens en welke de ondertekenaren Siestineren, behoort te worden betaald uit het Provenue
der Verkoop van het geborgene van gemeld schip wat is verkocht op 8 september 1823 enz. jaar 1823 (2)
Polet J. te Ameland staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de
Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Polet J. te Ameland, wordt vermeld op een staat van zodanige Ontvangers der directe belasting, welke op of zedert 1
januari 1816 zijn aangesteld met hoe groot zijn betaalde borgtocht is enz. jaar 1816 (15)
Polet Jan Jz. ---- Visser Barend & zoon te Harlingen geven te kennen dat zij geautoriseerd zijn door de eigenaars van het
Kofschip de Goede Hoop met als kapitein Mezenbroek Jan Ameland Kapitein Van Riga naar Schiedam doch op de
gronden van Ameland gestrand enz. betreft verkoop lading een notarisakte van Bremmer Thomas Bartholomeus Johannes
en Ambtgenoot Dijkmans Jb.Notarissen te Schiedam genoemd worden Wyma Sjoerd, Polet Jan Jz. , Dijkmans Jb. Notaris
en Haefkens ….? , Ruijsing J. en verder de Eigenaar van het schip Zuckerbecker B. J. jaar 1817 (7)
Polet Kapitein 7e Batt. Infanteri van Linie Z.N. hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal
Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8
juillet 1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16.
17 & 18 juni 1815 enz jaar 1815 (5)
Polet Klaas Ysaaks 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)
Polet Metje te Nes op ‘t Ameland staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend wordt er
verzocht door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3)
Polet S. Stiens Benoeming en beediging als Veldwachter van Leeuwarderadeel, jaar 1919 (4)
Polet wordt alleen met de familienaam vermeld in een document Commissariaat Generaal voor de Liquadatien met de
Fransche Zaken die aan de heer Commissaris te Parijs zijn overhandigd als Pensions de la Hollande betreffende
Pensioenen onder het Fransche Bestuur betaald enz. jaar 1816 (3)
Poletiek Johannes 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)
Poletiek S. 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)
PoletiekSytze R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
Polis Arnould * 00-00-1790 Flairon wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche
Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen,
behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de
maand februari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit
document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar, ook merkbare tekenen ook zijn rang
zijn Bataillon enz. jaar 1817 (3)
Politie Oostellingwerf Algemene Politieverordening voor de gemeente Oostellingwerf 1913, jaar 1917 (21)
Politie Weststellingwerf, Algemeen Reglement van Politie voor de gemeente Weststellingwerf jaar 1917 (35)
Politie: onderwerp een gedrukt reglement voor de Directeren van Politie in de Groote Steden van het rijk gedrukt bij
Picard W. Boekdrukker te Brussel in de Berlaimontstraatt sect. 6. no 1131. enz. jaar 1822 (12)
Politiebond Rooms Katholiek “ST. MICHAEL”---- Rooms Katholiek Politiebond “ST. MICHAEL” de ondergetekenden
Stoop Petrus Josephus Antonius, Voorzitter en Koster Martinus Dominicus wonende Kruisstraat 30 te Tilburg,
Onderwerp: het afschaffen van de nevenfunctie’s van de Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. in
Gemeenten met meer dan 1500 inwoners enz. jaar 1917 (3)
Politiek J. S. te Wons staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag
der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Politiek J. S. te Wons staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter
ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
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Politiek Joh’s hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest
enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Politiek O. S. te Idzegahuizen 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)
Politiek O. S?. te Idsegahuizen 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)
Politiek S. R. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn
aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Politiek Sytze 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)
Poll Barent----- Poll Jan , Gepensioneerd Chirurgein 57 jaaren geb. te Amsterdam man van Helarius Aafke en zoon van
Poll Barent en Hoogland Sara op den tienden dag van de maand July s’ avonds ten 8 ure in het huis no. 238 letter J. is
overleden , zijn overlijden is ingeschreven in het grootboek van Militaire Pensioenen, een verklaring van de gemeente
Extract overlijden waarin zijn geburen Vaas Jan en Jong de Jan Gerrits bovenvermelde verklaren jaar 1819 (2)
Poll Hendrik, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Poll Jan , Gepensioneerd Chirurgein 57 jaaren geb. te Amsterdam man van Helarius Aafke en zoon van Poll Barent en
Hoogland Sara op den tienden dag van de maand July s’ avonds ten 8 ure in het huis no. 238 letter J. is overleden , zijn
overlijden is ingeschreven in het grootboek van Militaire Pensioenen, een verklaring van de gemeente Extract overlijden
waarin zijn geburen Vaas Jan en Jong de Jan Gerrits bovenvermelde verklaren jaar 1819 (2)
Poll v.d. S. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Poll van de Arie, Dordrecht is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals
Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden
Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en
Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot
Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)
Poll van de J. (Jonkheer) in Noord Holland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien
bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen,
een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk
Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale
Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl.
Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Poll van de J. Jz. Lid der Gedeputeerde Staten van Overijssel, 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
Poll van de J. Jz. te Overijssel 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)
Poll van de Willem Karel Salomon 37 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij
van de Gemeente Leeuwarden vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom
aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)
Poll van der A. , ---- Brocx A., Jonkheer Caan H. J., Ewijk H. Nieuwenhuizen B., Jonkheer Poll van der A. , Previnaire E.
J., Schneiter J. J. Vollenhoven C. , referendarissen enz. enz. jaar 1823 (2)
Poll van der Catharina Susanna gehuwd met Elias ….? wordt vermeld in een document van het Departement der
Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze
geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van
derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen te Haarlem
Vermooten G. enz. jaar 1817 (3
Poll van der J. S. , 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)
Poll van der Petrus, wordt vermeld op een staat van kandidaten voor de post van Brievenbesteller te Heerenveen wegens
het bedanken van Dijkstra Sjoerd Jans Jaar 1822 (7)
Poll van der Regnerus Leeuwarden Schippersknecht, jaar 1840
Pollacsek Dr, ….? Generaldirektor geeft bekend dat Hogemann ….? Kapitein op het stoomschip “De Lachs” van de
Maatschappij “Norddeutscher Lloyd” varende van Emden, Schiermonnikoog, Borkum op Briefpapier van Nordseebad
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Insel-Schiermonnikoog tevens aanwezig een complete Diensregeling vermeld per dag vanaf beginn der Badezeit 1898
den 5e Juni jaar 1898 (4) met boekje (24)
Polleboer Sake Meines te Wijckel, Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk
wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)
Pollema ….?, ---- Fleskens ….?, Treub ….?, en Pollema ….?, in de vergadering van 16 december 1910 hebben deze
leden opgemerkt dat enz. verder in de 2e kamer is aangedrongen dat de gemeenteveldwachters enz. enz. jaar 1911 (2)
Pollema H. (Hendrik) zijn benoeming als Burgemeester van Lemsterland jaar 1919 (1)
Pollema S. te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier betreffende
dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h
Tjebbes en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is? En of hij enige
toestemming nodig heeft om met de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen
Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken om Van het
Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit
kanaal, Makkumer Stoombootreederij gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de
Makkumer en Parregaster Meerpolder ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz. jaren 1885-1910 (40)
Polles Lieuwe de weduwe Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente
Veenwouden ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten
van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot
vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2)
dossier (17)
Pollides Reindert, 424 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)
Pollite Michiel A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne, à Mons procure dans une
courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses a messieurs les maires ou aux parties
memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register
matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des
militaires……………………………………………………
..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires morts étant prisonniers de guerre à l’ étranger, don til peut
quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires
reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et
des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.
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)
Pollitiek Sytze Hommerts Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Pollius Monse Sakes, wordt vermeld Nominatieve staat der kinderen in de Stad Leeuwarden opgegeven om naar de
Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1842 (9)
Pollius Monze Sakes, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1839 (8)
Pollius Monze Sakes, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar
de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1837 (10)
Pollius Monze Sakes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Leeuwarden naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz.jaar 1834 (12)
Pollius Monze Sakes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Leeuwarden opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)
Pollius Sake Momzes, wordt vermeld Nominatieve staat der kinderen in de Stad Leeuwarden opgegeven om naar de
Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1842 (9)
Pollius Sake Monzes te Leeuwarden, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit
van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan
wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar
1839 (5) dossier (8)
Pollius Sake Monzes, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1839 (8)
Pollius Sake Monzes, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar
de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1837 (10)
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Pollius Sake Monzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Leeuwarden naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz.jaar 1834 (12)
Pollius Sake Monzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835
(8)
Pollius Sake Monzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Leeuwarden opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)
Pollius T. G. A. (Tjalling Godefr. Adama) Predikant te Lollum hij doet een verzoek tot verhoging van zijn Tractement
jaar 1819 (1)
Polma Beeuwe---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat
het request van Duif Sijbren Heeres te Coudum ingediend op vrijdag 18 juli 1817 en dat wij aan uwe exelentie aanbieden
het verbaal dat Polma Rein Lammerts van bedrijf Boer te Warns en zijn zoon Polma Fokke Reins die geboren is in 1799
en Boereknegt te Stavoren enz. verder vermeld de getuigen op een verklaring Sjoerds IJpe, Sijbrens Baukje weduwe van
Wijtzes Atze en Ypes Antje tevens Fokkes Alid, Hendriks Grietje weduwe van Heineman Claas Borres, ook een
verklaring van naamsaanneming met 4 zonen Lammert 20 jaar, Fokke 12 jaar, Beeuwe 10 jaar en Douwe 5 jaar de naam
Polma aanneemt en een notaris akte van Albarda Horatius de meeste personen ondertekenen diverse documenten enz.
jaar 1817 (7)
Polma Berend Reins te Hemelumer Oldephaert 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)
Polma Berend Reins vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de
Provincie Vriesland dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72
op den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2)
Polma Douwe---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat
het request van Duif Sijbren Heeres te Coudum ingediend op vrijdag 18 juli 1817 en dat wij aan uwe exelentie aanbieden
het verbaal dat Polma Rein Lammerts van bedrijf Boer te Warns en zijn zoon Polma Fokke Reins die geboren is in 1799
en Boereknegt te Stavoren enz. verder vermeld de getuigen op een verklaring Sjoerds IJpe, Sijbrens Baukje weduwe van
Wijtzes Atze en Ypes Antje tevens Fokkes Alid, Hendriks Grietje weduwe van Heineman Claas Borres, ook een
verklaring van naamsaanneming met 4 zonen Lammert 20 jaar, Fokke 12 jaar, Beeuwe 10 jaar en Douwe 5 jaar de naam
Polma aanneemt en een notaris akte van Albarda Horatius de meeste personen ondertekenen diverse documenten enz.
jaar 1817 (7)
Polma Fokke Reins---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale
Militie dat het request van Duif Sijbren Heeres te Coudum ingediend op vrijdag 18 juli 1817 en dat wij aan uwe exelentie
aanbieden het verbaal dat Polma Rein Lammerts van bedrijf Boer te Warns en zijn zoon Polma Fokke Reins die geboren
is in 1799 en Boereknegt te Stavoren enz. verder vermeld de getuigen op een verklaring Sjoerds IJpe, Sijbrens Baukje
weduwe van Wijtzes Atze en Ypes Antje tevens Fokkes Alid, Hendriks Grietje weduwe van Heineman Claas Borres, ook
een verklaring van naamsaanneming met 4 zonen Lammert 20 jaar, Fokke 12 jaar, Beeuwe 10 jaar en Douwe 5 jaar de
naam Polma aanneemt en een notaris akte van Albarda Horatius de meeste personen ondertekenen diverse documenten
enz. jaar 1817 (7)
Polma Fokke Reins---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) de Grietman van
Hemelumer Oldephaaart en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij aan de ontvangen
last heeft voldaan aan de Excecuteur Hooren van J. C. en de navolgende order gegeven om Polma Rein Lammerts van
beroep Boer te Warns vader van de gedenonceerde verzwegene voor de Militie Polma Fokke Reins en Boomsma Sijtske
Martens weduwe van Simonides Doede Vroedvrouw te Hindelopen te doen gelasten om met de geboorte gegevens te
Leeuwarden enz. jaar 1817 (1)
Polma Fokke Rens x Fokkes Alent ---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in
de 1e klasse Nat. Mil. en hij voor ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein
Lammerts Landbouwer van Fokkes Alent te Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van Doopsgezinde ouders is
geboren maar zich niet heeft laten inschrijven maar opzettelijk heeft verzwegen verder een Brevet met nagenoemde
getuigen Boomsma Sietske Martens werduwe van Simonides Doede van beroep vroedvrouw te Hindelopen die verklaart
dat genoemde geboorte enz. en ondertekend samen met Wal van der Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris
Keuchenius* Gosinus dat de navolgende getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes *weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes
en Idzes Lijsberd* weduwe van Scheltes Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes zegt dat zij een zoon heeft genaamd Jong de
Lieuwke Hendriks die ook in 1798 is geboren en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was maar thans wonende te
Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt dat zij eene zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze verder tekenen
deze akte Hanewinckel Steph. en Woudstra E. S., Andrea G. jaar 1817 (9)
Polma Lammert---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat
het request van Duif Sijbren Heeres te Coudum ingediend op vrijdag 18 juli 1817 en dat wij aan uwe exelentie aanbieden
het verbaal dat Polma Rein Lammerts van bedrijf Boer te Warns en zijn zoon Polma Fokke Reins die geboren is in 1799
en Boereknegt te Stavoren enz. verder vermeld de getuigen op een verklaring Sjoerds IJpe, Sijbrens Baukje weduwe van
Wijtzes Atze en Ypes Antje tevens Fokkes Alid, Hendriks Grietje weduwe van Heineman Claas Borres, ook een
verklaring van naamsaanneming met 4 zonen Lammert 20 jaar, Fokke 12 jaar, Beeuwe 10 jaar en Douwe 5 jaar de naam
Polma aanneemt en een notaris akte van Albarda Horatius de meeste personen ondertekenen diverse documenten enz.
jaar 1817 (7)
Polma R. L. , Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand
G. en Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil
en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)
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Polma Rein Lammerts---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale
Militie dat het request van Duif Sijbren Heeres te Coudum ingediend op vrijdag 18 juli 1817 en dat wij aan uwe exelentie
aanbieden het verbaal dat Polma Rein Lammerts van bedrijf Boer te Warns en zijn zoon Polma Fokke Reins die geboren
is in 1799 en Boereknegt te Stavoren enz. verder vermeld de getuigen op een verklaring Sjoerds IJpe, Sijbrens Baukje
weduwe van Wijtzes Atze en Ypes Antje tevens Fokkes Alid, Hendriks Grietje weduwe van Heineman Claas Borres, ook
een verklaring van naamsaanneming met 4 zonen Lammert 20 jaar, Fokke 12 jaar, Beeuwe 10 jaar en Douwe 5 jaar de
naam Polma aanneemt en een notaris akte van Albarda Horatius de meeste personen ondertekenen diverse documenten
enz. jaar 1817 (7)
Polma Rein Lammerts---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) de Grietman van
Hemelumer Oldephaaart en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij aan de ontvangen
last heeft voldaan aan de Excecuteur Hooren van J. C. en de navolgende order gegeven om Polma Rein Lammerts van
beroep Boer te Warns vader van de gedenonceerde verzwegene voor de Militie Polma Fokke Reins en Boomsma Sijtske
Martens weduwe van Simonides Doede Vroedvrouw te Hindelopen te doen gelasten om met de geboorte gegevens te
Leeuwarden enz. jaar 1817 (1)
Polnik Auguste vrouw van Bruinsma Dirk, 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)
Pols A. Emmercompascum Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)
Pols Jacob Evers 13 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)
Pols Jacob Evert Ernst 364 Tzummarum 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)
Polsloot---- een dossier met een profiel tekening 25 ellen van de ophaalbrug No. 2 van enige ingezetenen van Gorredijk
e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833 Dossier 68
Polsma Dooye Hartmans Beurtschipper IJlst op Leeuwarden een rekeste betreffende als Beurtschipper van IJlst op
Leeuwarden jaar 1822 (3)
Polsma J. D. te Wanswerd, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen
dezer gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Polsma Jan Andles---- Jong de R. T. Schout van Vrouwenparochie zegt met overzending van bijgaande deductie van
Andringa Johannes Nammens en Resupsie van Wiglama Atte Klases en dat het hem bevreemd dat er zoveele personen in
zijne gemeente gevonden worden enz. ook komt voor Slim Wijbe Ates en Polsma Jan Andles Kerk en Armen voogden
van Vrouwen Parochie en Siderius Gerrijt Bockes en Tanja Jarig Piers (de laatstgenoemde 4 ondertekenen ook het
document) dat het hun leed doet om de aanklacht van Johannes Nammens Andringa jaar 1814 (15)
Polsma Jouke Gosses 530 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)
Polsma Jouke Gosses te Heeg 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)
Polsma Rommert Jans 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)
Polsma Teetske, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document genaamd: Kohier van
Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814,
ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)
Polstra Pieter Sjoerds te Oudega bij Sneekl 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)
Polstra ….? wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in het Kantoor Deinum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840
(4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Polstra Beert T. of F., 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)
Polstra Beert Tijsses 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)
Polstra Douwe, 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)
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Polstra Harmen A. 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)
Polstra J. T.----- Albada van Bruins Lieuwes provicioneele onderwijzer te Oud Bildzijl aangesteld na een examen in de
openbare school aldaar, onder het document staan de namen van Huber J. L. (Johannes Lambertus) als Grietman en Jong
de R. T. en Assessor van het Bildt en als Gecommitteerden uit de Ingezetenen van het Dorp Vrouwen Parochie Schuiling
R., Noord van L. P., Stinstra Tjitse J. en Polstra J. T. jaar 1819 (1)
Polstra Jan 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 (16)
Polstra Jan Tjallings, 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)
Polstra L. J. te Bolsward 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)
Polstra T. L. te Weidum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Polstra T. T. voor zig en zijn schoonmoeder de weduwe Scholte Dirk Freerks Hij ondertekend met meerdere personen alle
inwoners van Vrouwenparochie een brief met als onderwerp de achterstand van het tractement van de gewezen School
Onderwijzer van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en het vaststellen van een tractement voor de nieuw te benoemen
enz. enz. en het verbeteren vanb de huidige schoolhuizinge enz. enz. jaar 1814 (4)
Polstra Tjalling W. , 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)
Polstra Tjeerd Tijssen en Palsma Jan Andles geven met alle eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland dat beide woonachtig in de Gemeente Vrouwen Parochie dat zij Paarden moeten leveren voor
de Artillerije naar Groningen hebben verkogt met een beschrijving van de Paarden enz. jaar 1815 (2)
Polstra Tjeerd Tijssen ---- Palsma Jan Andeles en Polstra Tjeerd Tijssen beide wonende te Vrouwenparochie Onderwerp:
de door hun geleverde paarden op 26 December 1813 met de interesten enz. enz. een advies van de schout jaar 1816 (2)
Polstra Tjeerd Tijssen---- Palsma Jan Andles en Polstra Tjeerd Tijssen van beroep Boerderij in den Gemeente Vrouwen
Parochie ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij
geleverd hebben totaal 3 paarden en deze nog niet betaald hebben gezien sinds 20 december 1813 tot heden renteloos met
vermelding van de prijzen enz. jaar 1816 (3)
Polstra Tjeerd Tijssens staat in een document Controle Leeuwarden Inspectie Dronrijp met vermelding van beroep,
woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen
1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz. jaar 1841 (3)
Polstra Tjeerd Tijsses te Oudebildzijl wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van
de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de
Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839 enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Pommeraal G. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den
landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft 8 kolommen waaronder de
rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841
(2)
Pommeraal G. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt in het
jaar de overzeesche bezittingen ingekomen gedurende de maand Maart1841 met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste
woonplaats, plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen , jaar 1841 (2)
Pommerd Y. ---- Wijndels Jan Hendrik medicinale doctor te Heerenveen, hij wordt voorgedragen tot plaatsvervangd
rechter te Heerenveen i.p.v. Pommerd Y. enz. jaar 1817 (1
Pommeren Yzaak hij ondertekend samen met de andere leden van de Gemeente raad van Heerenveen ----- Hiddinga
Elias: Onderwerp; zijn teruggaande request met de vraag of zijn inwonende zoon gehuwd of ongehuwd is enz. enz. jaar
1814 Tuimelaar Hendrik, Koopman Hij staat op een lijstje genaamd: Geextratieerd uit de Repartike over de ingezetenen
van de Gemeente Heerenveen tot vinding van het tekortkomende op de behoeften dier genoemde gemeente voor het jaar
1813 aangeslagen voor fl. en ondertekend door alle leden van de Raad der Gemeente Heerenveen enz. jaar 1814 (3)
Pommereuil ….?, staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf
op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende, zouden behooren te worden verwijderd. (
57 namen ook diverse met signalement beschrijving) in een aparte brief staat dat hij voor als nog is toegestaan hier te
landen te mogen verblijven enz. jaar 1818 (5)
Pommeroeil---- 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)
Pommerol H. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde eerste Bataillon,
Onderwerp: geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz. dat op het
eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het
Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de
Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)
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Pommerol IJzaak---- Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Provisionele Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Taconis Hendrik en Feits Lambertus voor de vacature voor te stellen
in plaats van Brouwer Jetze Gerbens en Pommerol IJzaak enz. jaar 1815 (1)
Pommerol Y. Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens een verzoek tot enz. beslissing op zijn
request betreft de aanslag voor belastingen enz. jaar 1814 (12)
Pomp Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Pompe & man te S’ Hertogenbosch 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)
Pompe en Mann te ’s Hertogenbosch 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)
Pompe en Mann te ’s Hertogenbosch te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Pomper & man te S’ Hertogenbosch uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Pomper & man te S’ Hertogenbosch uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende
de maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Pomper en man te ’s Hertogenbosch, Hij komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de ontvanger der
Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene duplicaat uitvoerbiljetten
van Wijn en Sterke dranken enz. als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Pomper P. S. 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)
Pompsma Rick? Leennis Hij zet zijn handtekening als mede Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de
Weledele Heer, De Heer Ebenga van Humalda J. Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene
van de Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de
stad tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz. jaar 1815 (4)
Pompsma Rink L. Hij wordt betaald voor levering van Pieken en Stokken uit de post voor onvoorziene uitgaven van de
Stad IJlst enz. enz. jaar 1815 (1)
Pompstra Jan Jacobs---- 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)
Pompstra Jan Jacobs, Arbeider,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie
guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Pon Du Pieter 260 Zwolle 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)
Pon du J. C. Zadelmaker te Heerenveen, aan hem is betaald 3 guldens wegens geleverde enz. vermeld op de declaratie der
gemeente Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)
Pon L. Leeuwarden Schipper, jaar 1839
Pon L. Zwolle naar Leeuwarden , Schipper, jaar 1838
Poncelet & zn. J. J. Amsterdam Eigenaar van de Plata, jaar 1841
Ponk Jan 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)
Ponne G. & zoon (firma) te Heereveen 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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Ponne G. P. (firma) te Heereveen 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)
Ponne G. P. en Jagermeester Jacob Olkes zij zijn gelastigde van de inwoners van Het Meer , Onderwerp dan hunne
vastigheden voortijds aan hun gebuurte behoort hebbende deze zijn door de Maire vann het Heerenveen de heer Semler F.
(Frederik) tot zich genomen en zij willen dat deze goederen worden enz. enz. jaar 1814 (8)
Ponne G. P. te Heerenveen 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)
Ponne G. 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)
Ponne Gerben, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar
1915 (3)
Ponne Gerrit Pieters te Heereveen 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)
Ponne Gerrit Sjoerds 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)
Ponne H. B. te Heerenveen 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)
Ponne Hendrik Braunius te Schoterland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke
gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30
November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)
Ponne Hendrikus Braunius te Heereveen 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)
Ponne L. G. te Heerenveen . Onderwerp vrijdom van accijns op gedistilleerd ten behoeve van zijn stokerij van
Chemicalieen en Reukwateren enz. enz. jaar 1841 (2)
Ponne Lambertus Gerrit, Chemist en Reukwater stokerij verzoekt om vrijdom van accijns op binnenlands gedistilleerd
enz. jaar 1841 ( 3)
Ponne Lambertus GerritHeerenveen Inslag Gedistilleerd, jaar 1838 (3 C)
Ponne Lammert Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Ponne Lammert P. 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 79
Ponne Lammert, 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)
Ponne Lieuwe Sjoerds hij is Beurtschipper wonende in zijn schip, zijn request tot het aanleggen van een Beurtschip
tusssen Amsterdam en Heerenveen enz. jaar 1829 (3)
Ponne Lieuwe Sjoerds hij is Schipper wonende in zijn schip meestal varende van Vriesland op Holland en Gelderland, zijn
request dat hij ook een vergunning wordt verleend om als Beurtschipper te mogen varen van Amsterdam op het
Heerenveen jaar 1829 (4)
Ponne P. G. en Zoon te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de
eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Ponne P. G. te Oldemarkt 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)
Ponse Jacob 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)
Ponse Workum Kapitein op de Obdam 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 1893 (2)
Ponsen W. Menaldumadeel Kapitein op de Ellewolsdeik 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 1898 (2)
Ponser Ameland Kapitein op de Obdam 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 1893 (2)
Pont Du Johann’s 16 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)
Pont Hendrik gewezen Broodbakker te Harlingen tenderende tot een belooning van een som van f. 109-1-1 wegens inde
jare 1812 op last van den Maire van Harlingen geleverd brood ten dienste vanuit Engeland terug gekomen militairen enz.
jaar 1817 (1)
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Pontes Des Felix 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)
Pontier R. P. ---- Visser Simon Wiegers Zeilmaker en Landbouwer te Lemmer een compleet dossier onderwerp: er is ten
laste van hem opgemaakt procesverbaal wegens overtredeing van de wet op het personeel, dat de persoon van Vries de
Willem Zeilmakersknecht van bekeurde en dat hij tevens de paarden poetst voor rijtuig op riemen enz. aanwezig een brief
van de Rijksadvocaat waarin o.a. vermeld wordt de firma Fortuin en Visser, een brief van de Arr. Inspecteur te Sneek
waarin vermeld Vries de Willem Teunis knecht van de bekeurde, een brief van de Controleur in de Lemmer waarin
genoemd de bekeurde en Fortuin Carst als Compagnon opgegeven, de genoemde knecht was dikwijls in diens als
sjouwerman om de schepen van schippers mede binnen te brengen en de houtwaren aan de Heeren Brandsma Johannes &
C. te bezorgen, verder een declaratie der verschuldigde kosten voor Visser Simon Wiegers ook staat zijn handtekening
onder een document, verder de ambtenaar van bekeuring Diekstra Auke, Regnier Pierre en Pontier R. P. enz. jaar 1840
(24)
Pontier R. P. Commies der 2e Klasse thans te Buitenpost er is aan hem een verlof toegestaan van 10 dagen en deze wordt
waargenomen door den Slagtveeschatter Deurwaarder der Belastingen en Commies Plantinga enz. jaar 1841 (3)
Pontier R. P. hij is ziek geworden tijdens zijn verlof, de chirurgijn Epen van G. te Amsterdam verklaart in een
handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij daar nog enige tijd moet verblijven. Jaar 1841 (4)
Pontier R. P.---- Rijsoort van W. W. Controleur te Amsterdam een handgeschreven brief met zijn handtekening, Epen van
G. Chirurgijn van het Buitengasthuis te Amsterdam een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verklaart
de aard van de ongesteldheid van de commies Pontier R. P. jaar 1841 (5)
Pontier R. P. te Buitenpost verzoekt 4 weken verlof omdat hij onder geneeskundige behandeling te Amsterdam moet enz.
jaar 1841 (2)
Pontier R. P. verzoekt in een door hem getekende aanvraag verlof voor 15 dagen voor Familie Zaken enz. jaar 1837 (5)
Pontier Regnier Pierre---- Woude van der Dirk Heerts van beroep Beurtschipper op zijn schip de Vrouw Christina
wonende in zijn Schip en op het op het Vliet te Franeker hij is gehuwd met Meijdema Sijtske Harmens, het betreft een
dossier van Proces Verbaal van den 13e maart j.l. wegens het bevaren van het 3e bakenkwartier zonder voorzien te zijn
van een bewijs van betaling der verschuldigde bakengelden het is een compleet dossier met 18 stukken hij is bekeurd door
de commiesen Pontier Regnier Pierre en Eisma Djurre , ook genoemd in een acte van niet bevinding Selle ter Derk Jan
Deurwaarder bij de Arr. Regtbank te Zutphen 25-01-1841 dat hij Exploit doende aan de vrouw van de schipper liggende
aan de wal in Zutphen en hetzelfde op 23-02-1841 te Doesburg waar het schip aan de wal is exploid doende samen met de
aldaar wonende Deurwaarder Bello Adolph Johannes enz. Woude van der Heert Pieters verhuurt op 1 Januari 1838 tot 1
januari 1846 aan zijn zoon Woude van der Dirk Heerts jaar 1841 (47)
Pontier Reinier Pierre----- Epen van J. Geneesheer te Amsterdam verklaart dat de Commies 2e klasse Pontier Reinier
Pierre te Buitenpost geneeskundige hulp zou kunnen ontberen jaar 1841 (3)
Poog Siebren, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Pook Joh.---- 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. 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)
Pook Joh’s 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)
Pook Johannes te Franeker 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)
Pook Johannes te Franeker, hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Franeker enz. enz. jaar 1822 (3)
Pook Johannes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Franeker in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Pook P. M. Mr. Metselaar Een declaratie met de kosten van de reparatie aan de Academie gebouwen van Franeker jaar
1816 (1)
Pook P. M. 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)
Pool Alle M?. , 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)
Pool Auke Andries , Koornmeter hij is uit die functie onzet, ten gevolge van Plaatshebbende politieke maatregelen,
Wielinga Oene Andries (35 jaar) een handgeschreven brief met zijn handtekening, …..een handgeschreven brief met
handtekening waarin een staat van goed gedrag; een zedig , braaf en eerlijk burger over Wielinga Oene Andries,
getekend door Fontein Reinier, Komt ook in voor Wintjes Taeke enz. enz. jaar 1815 (9)
Pool Auke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Pool Bauke Pieters---- Pool Poulus Pieters omtrent hem is er een request ingediend door Slot Antje Poulus zijn moeder, zij
heeft nog één zoon met name Pool Bauke Pieters oud 31 jar, ongehuwd en van een tamelijk lichaamsgestel enz. enz. dat
deze het huisgezin niet kan onderhouden enz. en dat Pool Poulus Pieters niet alleen zijn hoogbejaarde moeder maar ook
voor zijn zuster die weduwe is met drie kinderen zorgt enz. daarom vraagt zij vrijstelling jaar 1814 (2)
Pool Bauke Pieters---- Slot Antje Poulus weduwe van Pool Pieter Paulus van Ameland Onderwerp: betreffende het
verzoek van vrijstelling voor hare zoon Pool Paulus Pieters, er wordt aan de Schout van Ameland (Ruiter d. J.) gevraagde
bewijzen te overleggen enz. en deze schrijft dat de vrouw nog ene zoon heeft met name Pool Bauke Pieters oud 31 jaar
zijnde maar die vanwege zijn lichamelijke gestel lang niet in staat is om zijn moeder te onderhouden enz. en dat zijn
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moeder hoogbejaard is en zijn zuster weduwe met drie kinderen enz. en hij overtuigd is dat de zoon vrijstelling moet
hebben enz. en een briefje van Guerin W. dat hij vrijstelling kan krijgen maar dat zijn broer dan enz. jaar 1814 (3)
Pool Benjamin Jacob geboren te Amsterdam, 57 jaar te Lemmer wonende Onderwerp; betreft een afgegeven Buitenland
Paspoort jaar 1818 (3)
Pool----- Bloemsma J. Y. Ondererp; Gratificatie die ophoud volgens de weesvader te Dokkum de heer Pool enz. jaar 1841
(1)
Pool Cornelis, Matroos 3e Klasse Zr. Ms. Wachtschip Kenau Hasselaar * 06-12-1817 N+Barsingerhorn, 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)
Pool de Jacob M. 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)
Pool de Jacob M., 26 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)
Pool de Jacob M., 42 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)
Pool de Rink Menzes 107 en Dragten is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon
welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn
enz. jaar 1841 (7)
Pool Dirk Minzende ---- Douma I. ( Izaak) Schout van de Gemeente Oudega schrijft en ondertekend een brief aan enz.dat
Pool Dirk Minzende van Oudega en Vries de Wouter Douwes zijn opgepakt als gedeserteerde soldaten en door de
Veldwachter van Oudega naar Leeuwarden overgebracht enz. jaar 1814 (1)
Pool Dirk Minzende---- Pabst van (F.E.v.L.?) Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie
te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat hij meestuurd 3 extracten uit het stamboek der gedeserteerden
soldaten(aanwezig) met name Bootje Boote Theunis uit Heerenveen, Pool Dirk Minzende van Oudega en Vries de Wouter
Douwes als volgt; een signalement zoals kleur ogen, haar enz.nog veel meer info, enz. jaar 1814 (3) dossier (5)
Pool Dirk Minzes en Vries de Wouter Douwes beide zijn gearresteerd omdat ze de 1e Maart uit het Garnizoen te Kampen
van het 3e Bat. Landmilitie gedeserteerd zijn dit schrijft de Schout van Oudega de heer Haersma van Vierssen H? en enige
dagen daarna getransporteerd naar de provoost in Leeuwarden enz. enz. jaar 1814 (1)
Pool en Comp.---- Kerspenee C. van beroep schipper varende het Engelsche schip Loch Rijan groot 193 tonnen,
Onderwerp: een uitgaand paspoort voor onderstaande goederen voor rekening van Pool en Comp. enz. jaar 1846 (11)
Pool en Comp. van---- Draak den D. Veehandelaar te Schiedam wonende , handelende onder de firma van Pool en Comp.
daarbij zich beklagende over de belemmering welke door den Commissaris van Police der Stad Harlingen wordt
toegebragt in de dienst van het stoomschip Loch Rijan enz. enz. en Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe en van Oppens
zonen en Moens Simon Bernelot enz.jaar 1846 (4)
Pool Foules Pieters te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm
van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1
Pool Fredrik Jurgen 679 is zijn volgnummer bij de 1e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof
absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Pool Fredrik Jurjens staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de
depots der 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie
der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof
absent bevinden enz. jaar 1817 (4)
Pool Freerk Jaspers * Dragten 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)
Pool Freerk Jaspers 29 is zijn volgnummer en Beesterzwaag 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)
Pool Freerk Jaspers 697 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van
Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.
Nat. Militie no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841
(5)
Pool Freerk Jaspers 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)

6381

136 nr. 390
17-03-1814

9186

374
04-04-1918
Deel 2
Blz. 129
00-00-1893
140-B-blz. 18
17-01-1815

9725
6254
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
8280

Deel 2
Blz. 104
00-00-1891
Deel 2
Blz. 118
00-00-1892
Deel 2
Blz. 121
00-00-1892
Deel 2
Blz. 113
00-00-1892
Deel 2
Blz. 144
00-00-1894
Deel 2
Blz. 136
00-00-1893
Deel 2
Blz. 137
00-00-1893
Deel 2
Blz. 141
00-00-1894
Deel 2
Blz. 147
00-00-1894
Deel 2
Blz. 153
00-00-1895
Deel 2
Blz. 155
00-00-1895
Deel 2
Blz. 108
00-00-1891
Deel 2
Blz. 91
00-00-1890
517-11,
34-35, 39
19-05-1840

6070

424-22
25-05-1821

6047

379
03-06-1819
398
30-05-1818

6034
6060
6082
9181
9189
9187

480
06-07-1820
453
03-05-1822
1981
15-11-1915
1400
28-11-1919
908
06-07-1918

Pool Freerk Jaspers, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen
dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte
kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Pool Gerrit, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Pool Hendrik , Korps Pontonniers naar Noord Amerika hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)
Pool Hendrik de weduwe uit een huis bij het Schoenmakers Perk ,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2)
dossier (34)
Pool Hendrik Korps Ponteniers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Pool Hendrik naar Amerika, Korps Ponteniers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Pool Hendrik naar Java, Korps Ponteniers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Pool Hendrik naar Java, Korps Pontonniers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)
Pool Hendrik naar New York, Korps Pontonniers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Pool Hendrik naar New York, Korps Pontonniers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)
Pool Hendrik naar New York, Korps Pontonniers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)
Pool Hendrik naar Noord Amerika, Korps Pontonniers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Pool Hendrik naar Noord Amerika, Korps Ponteniers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Pool Hendrik naar Noord Amerika, Korps Ponteniers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)
Pool Hendrik naar West Indie , Korps Ponteniers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)
Pool Hendrik naar West Inie, Korps Pontonniers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)
Pool Hendrik, Korps Pontonniers, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Pool J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie
van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op
het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Duurswolde in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840
(4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Pool Jan 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)
Pool Jan J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Pool Jan 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)
Pool Jan, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Pool Jan, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Pool Jeen Veldwachter te Oudega Onderwerp; zijn ontslag wegens vertrek naar elders enz, jaar 1915 (2)
Pool Jeen Zwolle Sollicitant, met persoonsgegevens voor Veldwachter te Tietjerksteradeel, jaar 1919 (2)
Pool Jeen Zwolle Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland , jaar 1918 (1)
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Pool Johannes, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over
de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met
verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Pool Klaas * Drachten 2 febr. 1864 Veldwachter te Smallingerland , jaar 1917 (2)
Pool Minke gehuwd met Berga S. , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming
jaar 1916 (3)
Pool P. Jz. te Grootebroek, 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)
Pool P. Ouderling te Grootebroek tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Noord Holland als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in
de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij
Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier
(12)
Pool P. te Grootebroek 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)
Pool P. te Grootebroek, 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)
Pool Paulus Pieters---- Slot Antje Poulus weduwe van Pool Pieter Paulus van Ameland Onderwerp: betreffende het
verzoek van vrijstelling voor hare zoon Pool Paulus Pieters, er wordt aan de Schout van Ameland (Ruijter de G. J.
(Gerbrandsz J.) gevraagde bewijzen te overleggen enz. en deze schrijft dat de vrouw nog ene zoon heeft met name Pool
Bauke Pieters oud 31 jaar zijnde maar die vanwege zijn lichamelijke gestel lang niet in staat is om zijn moeder te
onderhouden enz. en dat zijn moeder hoogbejaard is en zijn zuster weduwe met drie kinderen enz. en hij overtuigd is dat
de zoon vrijstelling moet hebben enz. en een briefje van Guerin W. dat hij vrijstelling kan krijgen maar dat zijn broer dan
enz. jaar 1814 (3)
Pool Pieter Baukes---- Slot Antje Poulus weduwe van Pool Pieter Baukes van Nes op Ameland zij heeft een request
ingediend waarop haar handtekening staat voor vrijstelling van de Land Militie van haar zoon Pool Poulus Pieters die
thans geplaatst is bij de enz. van de Capitein Nataea ….? ook een verklaring van Huijsman Heerke Hendriks, Glasener
Andries in qualiteit als Armvoogden die de verklaring ondertekenen en de verklaring ondertekend door de Schout van Nes
op Ameland Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) dat zij enz. jaar 1814 (6)
Pool Pieter Klazes, Arents Sake, Drost Jan Jacob, Bijzit Hendrik Ferdinant, Jans Jan, Wiegers Klaas en Spaanstra Jan
Iebeles allen te Dragten wonende er is besloten tot verkoop van hun in beslag genomen goederen enz. jaar 1814 (1)
Pool Pieter Paulus---- Slot Antje Poulus weduwe van Pool Pieter Paulus van Ameland Onderwerp: betreffende het
verzoek van vrijstelling voor hare zoon Pool Paulus Pieters, er wordt aan de Schout van Ameland Ruijter de G. J.
(Gerbrandsz J.) gevraagde bewijzen te overleggen enz. en deze schrijft dat de vrouw nog ene zoon heeft met name Pool
Bauke Pieters oud 31 jaar zijnde maar die vanwege zijn lichamelijke gestel lang niet in staat is om zijn moeder te
onderhouden enz. en dat zijn moeder hoogbejaard is en zijn zuster weduwe met drie kinderen enz. en hij overtuigd is dat
de zoon vrijstelling moet hebben enz. en een briefje van Guerin W. dat hij vrijstelling kan krijgen maar dat zijn broer dan
enz. jaar 1814 (3)
Pool Poulus Pieters omtrent hem is er een request ingediend door Slot Antje Poulus zijn moeder, zij heeft nog één zoon
met name Pool Bauke Pieters oud 31 jar, ongehuwd en van een tamelijk lichaamsgestel enz. enz. dat deze het huisgezin
niet kan onderhouden enz. en dat Pool Poulus Pieters niet alleen zijn hoogbejaarde moeder maar ook voor zijn zuster die
weduwe is met drie kinderen zorgt enz. daarom vraagt zij vrijstelling jaar 1814 (2)
Pool Poulus Pieters---- Slot Antje Poulus weduwe van Pool Pieter Baukes van Nes op Ameland zij heeft een request
ingediend waarop haar handtekening staat voor vrijstelling van de Land Militie van haar zoon Pool Poulus Pieters die
thans geplaatst is bij de enz. van de Capitein Nataea ….? ook een verklaring van Huijsman Heerke Hendriks, Glasener
Andries in qualiteit als Armvoogden die de verklaring ondertekenen en de verklaring ondertekend door de Schout van Nes
op Ameland Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) dat zij enz. jaar 1814 (6)
Pool Poulusstaat 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)
Pool R. Drachten Schipper, jaar 1837
Pool R. M. Leeuwarden Schipper, jaar 1837
Pool Rinze, 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)
Pool Roelof te Nijehaske , 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
Pool Roelof, hij doet een donatie aan de armen van Nije Haskebij akte op den 26 juni 1824 verleden maar dat er wel
successie aan den lande zal moeten worden betaald enz. jaar 1825 (3)

6626

487 blz. 8
07-04-1814

6276

1102-17
18-12-1816

9182

605
05-04-1916
932/8, 211
06-09-1839

8209
6382

104
09-04-1814

6424

584
02-12-1817

6418

255-B
01-06-1817

8384

907-16
13-09-1841
2 deel 1
Blz. 7
04-01-1819

6683

6683

2 deel 2, 8
04-01-1819

6013

448, 54-55
17-07-1816
Deel 2
Blz.30
00-00-1880
Deel 2
Blz.11
00-00-1877
Deel 2
Blz.15
00-00-1878
Deel 2
Blz.20
00-00-1879
Deel 2
Blz.11
00-00-1877
Deel 2
Blz.12
00-00-1877
Deel 2
Blz.17
00-00-1878
Deel 2
Blz.16
00-00-1878
Deel 2
Blz.18
00-00-1878
334
23-09-1816

9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
9725
6409

8376

728/7-c
26-07-1841

Pool Romke J. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Pool Romke,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)
Pool Ruurd, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Pool W. D. 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)
Poolman ….?---- Boomsma Hebe Jans, de schout van Oudega Vierssen H. L. (Hector Livius) Haersma van, schrijft en
tekent een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland met als onderwerp dat de
eerstgenoemde na een gesprek met de schout en een aanschrijving van de Collonel Poolman ….? Commanderende de enz.
te Leijden aan den Schout van Dragten enz. heb ik (de schout van Oudega) deze persoon Boomsma Hebe Jans laten
arresteren en overgebracht naar Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
Poolstra M. 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward 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)
Poolstra Minne 48 is zijn volgnummer en Bolsward 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)
Poore J. C. M. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT
CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar 18941 (2)
Poort A. Ouderling te Schiedam 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)
Poort A. te Schiedam 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)
Poort Arjen hij is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Harlingen enz. met de bedragen, jaar 1816 (4)
Poort Arjen naar Batavia, 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 1880 (2)
Poort Arjen naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt
voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Poort Arjen naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt
voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Poort Arjen naar Riga, 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 1879 (2)
Poort Arjen naar Rusland, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor
in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Poort Arjen naar Rusland, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor
in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Poort Arjen naar Sundswal, 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 1878 (2)
Poort Arjen Naar Sundswall, 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 1878 (2)
Poort Arjen naar Sundswall, 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 1878 (2)
Poort Bouwe---- Banga J. (Jelle) President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Schultz H. Commies bij de Divisie en het inleveren van kanonnen,
Sabels enz. ook vermeld Kooi v.d. W. B. , Westerdijk G. , Poort Bouwe, Wijteman S., Vries de D., Stinstra Andries ook
ondertekend IJpeij H. als Secretaris Generaal bij de Prefektuur enz. jaar 1816 (7)
Poort F. J. te Makinga, 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)
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Poort H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Poort H. nr. 227 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)
Poort H.---- Rodenhuis Kapitein bij de schutterij te Harlingen, door zijn ontslag is er een vacature vriju die ingeuld moet
worden en er worden voorgedragen Ruitinga Johannes thans oudste 1e Luitenant en met voorbij gaan van de 2e luitenant
Houtsma W. en Postuma S. thans 2e Luitenant verder genoemd Poort H. en Tjeersma J. als Sergeant Majoors enz. jaar
1816 (4)
Poort Hendrik hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 123-15 wegens geleverd Brood ten dienste van de
Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Poort Hendrik Sergeant Majoor hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan
Jansen Corporaal bij de 2e Compagnie tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel
van >> Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer
Blok en Boer de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming van Ruitinga Johannes tot Capitein ter
opklimming wordt voorgedragen en en welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4)
Poort Hendrik, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)
Poort Hendrik, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)
Poort Hendrik, 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)
Poort Hnedrik, 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 1870 (2)
Poort Hnedrik, 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)
Poort Hnedrik, 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)
Poort J. S. Gecommetteerde van de Kerkraad zijn handtekening staat onder het document; 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)
Poort Jan Theunis te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente
van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte
van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Poort Jekke Jans de dochter te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde
Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een
gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen
(15)
Poort Klaas Politieagent te Lemmer, jaar 1840
Poort Klaas Sijdses---- Rodenburg Jacobus oud 23 jaar en gehuwd en een kind in leven heeft en vroeger Hovenier is
geweest, Poort Klaas Sijdses ongehuwd is onlangs als Justitie Dienaar te Lemmer benoemd , Kamstra Sytze vroeger
Kleermaker van beroep oud 30 jaar en gehuwd met 2 kinderen en Schaaff Folkert vroeger Spiegelmaker ongehuwd 24 jaar
oud allen gewezen onder Officieren bij de thans ontbonden Vriesche Moniele Schutterij en zij hebben verzogt om voor
bepaalde tijd enige onderstand te verlangen en als antwoord enz. jaar 1840 (7)
Poort R. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Poort R. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude
jaar 1812 (3)
Poort R.---- Goslings G. J. te Dokkum verzoekt ontslag als schatter van het Slachtvee, en Verdenius O. T.te Rinsumageest
en Poort R. te Damwoude, verzoeken om deze post te mogen vervangen jaar 1824 (3)
Poort Rintje te Damwoude ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sollicitatie voor schatter
van het Slachtvee, ook wordt genoemd Gosling Gosling Jans te Dokkum, een handgeschreven brief met zijn handtekening
Jaar 1824 (3)
Poort Rintje, 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)
Poort T. J. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan
Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40
jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde
voorzien de zelve spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)
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Poort Teeke kind van Poort Jetske Teeke, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de
Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke
Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)
Poort Teeske 27-04-18737 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)
Poort Theunis Jans te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde
Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een
gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen
(15)
Poort van der A. , Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te
Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben
zij hun gemeente opgeroepen enz. enz. zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar
1815 (5)
Poorte Louw Jans te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes
Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij
Schoterland met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Poortema Michiel 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)
Poorten Arend wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Poorten Cornelis te Nijega staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde
Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant
Kesler P. M. Jaar 1815 (4)
Poorten Woudstra Kornelis te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst
van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de
Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Poorten Woudstra Trijntje te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst
van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de
Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Poortenga J. Y. , 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)
Poorter de Jos te Rotterdam, een correspondentie over een telegrafische vergunning om te mogen slepen met de lichter
genaamd “Voorzorg” over Stavoren naar Delfzijl beide schepen zijn volgeladen met kolen hierin wordt genoemd
Wagenborg E., Evers B., de scheepsramp met de “Pauline” en met de “ Ora et Labora” ook de “Helena” , “Time is
Mony” en de “Drie Gebroeders” de Heer Hartman ….? , Snijders ….? Boer de G. Bondscontroleu, de firma Lugt van der
W. & zoon te Rotterdam, Telegram is aanwezig, jaar 1917 (7)
Poorth J. T. 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)
Poortinga Dirk Gerbens, geb te Wanswerd 1774 heeft zig niet ingeschreven vor de militie terwijl hij dat wel verpligt is.
Een staat met zijn ouders Wybes Gerben en Dirks Antje en verdere gegevens, ook een extract overlijden van Reitsma
Pietje Dirks 1822, en een extract van trouwboek van Wanswerd Dirks Pietje, Gerbens Dirk, jaar 1824 (5)
Poortinga F. Y. te Waaxens vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten e
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)
Poortinga Frans IJbes wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het
reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer
voor den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel met vermelding van het Beroep en de
woonplaats enz. jaar 1841 (5)
Poortinga Frans Ybes 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)
Poortinga Gerben Renses te Doniawerstal, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid,
door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Poortinga J. G. te Ternaard 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)
Poortinga J. Y. C. 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)
Poortinga Jacob Sybes te Waaxens: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Bornwerd over
voorgaande jaren benevens die van 1814 aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)
Poortinga Jacobus Y. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3)
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Poortinga Jan, 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)
Poortinga Jan, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Poortinga Rinse Gerbens---- Buisma Jan Sijmens, vrijgezel en schipper wonende te Blija ondertekend een brief waarin hij
verklaard dat hij zig voor de loting van de landmilitie vervoegd heeft bij Poortinga Rinse Gerbens Castelein onder
Wanswerd om dienst te nemen voor enz. onder de commandant Collonel Sijtzama ….? Dat Poortinga Rinse Gerbens hem
mededeelde dat hij van zijn aanbod was ontslagen enz. jaar 1814 (3)
Poortinga Rinze G., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog
uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens
genoemd document jaar 1816 (4) dossier (21)
Poortinga S. Y. te Brantgum 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)
Poortinga Wybe G., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog
uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens
genoemd document jaar 1816 (4) dossier (21)
Poortma Lambertus 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)
Poortman (Dirk, Durk?) 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)
Poortman D. P.574 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen
met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie
no. 1 en 4 en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)
Poortman Dirk P., 15 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)
Poortman Dirk P., 7 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)
Poortman Dirk Pieters * Swols 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)
Poortman Dirk Pieters---- Tjerksma Tjerk Jans plaatsvervanger voor Poortman Dirk Pieters, hij wordt vermeld op een lijst
van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden no. 2 die tot dusver zijn absent
gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Poortman Lammert, 442 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)
Poortman Machiel , Inlandsche Kramer, wonende te Leeuwarden als gedaagde , betreft proces verbaal van bekeuring der
Directe belastingen , met zijn handtekening (47) Maart 1841
Poortstra Riemer, 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)
Poortvliet Anthonij 287 is zijn volgnummer en Rokanje 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)
Poortvliet Sneek Kapitein op de Minister Tak komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij
volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1892 (2)
Poot de Kapitein, jaar 1837
Poot Jaring Sikkes Mr. Verwer 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)
Poot W. D. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz.
jaar 1840 (5)

6633

1396
09-11-1814

8285

615-2, 16
19-06-1840

9414

19
24-03-1921
922-1+ 9
09-12-1815

6402
3572
3572

14-g
24-09-1822
14-f
24-09-1822

3572

14-f
24-09-1822

8285

615-2, 17
19-06-1840

6252

1180-11
29-07-1814

6252

1175-11
07-12-1814

6627

584, 1-2, 22
30-04-1814
584, 1-2, 19
30-04-1814
584, 1-2, 20
30-04-1814
584, 1-2, 21
30-04-1814
489-6
1+21-23
18-05-1841

6627
6627
6627
8364

6382
6082

20 nr. 123
29-03-1814
453
03-05-1822

6071

457
04-06-1821

6254

188-5
23-02-1815

9921

31 v
19-10-1882

6258

627-14
21-06-1815

6633

1396
09-11-1814

6692

275
00-00-1816
1247- 198
18-12-1817

6285

Pooten Arend ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde
ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W.
(Willem) Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
Pootkamp en Hoek 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)
Pootma Geert te Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente
Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1921 (1)
Popes Bauke 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)
Popes Frans, Jans Janke weduwe van Hayes Poppe. Onderwerp: het veer van Blija op Dokkum dat zij wel willen bevaren
met een prijslijst enz. jaar 1822 (5)
Popes Haye---- Popes Jan, Popes Haye, Jans Goffe, Upts Gelt, Joekes Jelle, Gerrits Frans, Pietres Jan en Jansen Jan de
jonge. Te zamen eigenaars en schippers van 4 Veerschepen te Blija, te kennen gevende dat zij zeer lange jaren hebben
bevaren het veer van Blija op Leeuwarden enz. en verzoeken nogmaals het recht te verkrijgen enz. met reglement en
prijslijst jaar 1822 (11)
Popes Jan, Popes Haye, Jans Goffe, Upts Gelt, Joekes Jelle, Gerrits Frans, Pietres Jan en Jansen Jan de jonge. Te zamen
eigenaars en schippers van 4 Veerschepen te Blija, te kennen gevende dat zij zeer lange jaren hebben bevaren het veer van
Blija op Leeuwarden enz. en verzoeken nogmaals het recht te verkrijgen enz. met reglement en prijslijst jaar 1822 (11)
Popes P. B. de weduwe te Balk 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 Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 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)
Popes Reitses Paulus Bergsma Wilhelmusde secretaris en Dijkgraaf en Popes Reitses Sape en Sinia Gerrijt Gerrijts
gedeputeerden van Oostdongeradeel mitsgaders Soersma Johannes Folkerts en Humald Ype Jaobs, Popes Reitses Paulus
uit de gezamelijke dorpsvolmachten van de Grietenije gecommiteerd en onderwerp de Zeewerken om tot Coteringe van
12000 carl guldens aan den heer Yedema Enneus Staat van Friesland te Leeuwarden jaar 1814 (6) dossier (11)
Popes Saepe Reitses Paulus---- Bergsma Wilhelmus , Dijkgraaf , Popes Saepe Reitses Paulus en Sinia Gerrijt Gerijts
Dijksgedeputeerden van Oostdongeradeel mitsgaders Soersma Johannes Folkerts en Humalda Ype Jacobs Dorpds
volmachten, Onderwerp verbeering van de Zeewerken enz. volgens akte van 23 april 1766 12.000 caroliguldens schuldig
zijn aan Yedema Enneus gecommiteerde staat van Friesland enz. aan de hove van Friesland ter eerster aanspraak
Metslawier 16 Mei 1766 jaar 1814 (1) dossier (11)
Popes teek voor weekgeld wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe
Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)
Popes Teeke wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1811 van den Dorpe Lioessens het
Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)
Popes Teeke wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het
Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)
Popes Teeke wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het
Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)
Popinga Jan Lukas staat in een document Controle Gorredijk 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)
Popjes Jacob Tjebbes staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie
van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Heerenveen, jaar 1814 (4)
Popka Sicco L. , 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)
Popke Jacob Sjoerds---- Bierma H. I. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel Onderwerp een oproeping zelfs 2
maal voor een onderwijzer te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school
van Brantgum enz. enz. getekend door en commissarissen Stinstra Jan Tomas, Hiemstra G. F? , Jong de J. B. ,
Bergmans J. J. , Bosch P. D. Mellema Hoite Jacobs, Bijlstra G. G. Meinema J. K., Wouda J. G. D. , Jong de F. A. ,
Braaksma Sjoerd, Popke Jacob Sjoerds , en de secretaris Klaassesz Jan. jaar 1821 (4)
Popkema G. P. , hij tekend als lid van de raad mede met anderen het navolgende stuk, 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)
Popkema Geert Onbezoldigd Rijksveldwachter te Kortehemmen 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
Popkes Age wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Kolderwolde in de Gemeente Hemelumer Oldephaert
en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Popkes Age,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde
ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W.
(Willem) Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
Popkes Elisabeth, Vries de Klaas Johannes , 68 jaar, gehuwd met Popkes Elisabeth 48 jaar , Onderwerp armvoogdij van
Jellum jaar 1819 (2)
Popkes Gerrit de weduwe, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den
voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in
data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
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Popkes Gerrit, 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)
Popkes Hendrik H. Linnenwever van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard,
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Popkes Hortse ondertekend mede een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden
door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen
van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den
Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Popkes Hotse als Diaken,ondertekend het stuk>>> het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over
de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan
Sannes W. (Willem). Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814
(3)
Popkes Hotze wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in
Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Popkes Jakob te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar
Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der
Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag
van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)
Popkes Jan Huberts Wever 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)
Popkes Jelger hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Murmerwoude jaar 1812 (3)
Popkes Jelske benoemd Majoor bij het 7e bataillon Landstorm der Provincie Vriesland wonende te Balk hij voelt zig ten
enemale ongeschikt hiervoor en verzoekt dan ook enz. jaar 1814 (2)
Popkes Jeltje----, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden van de voormalige dorpsadministratie van
Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8)
Popkes Leywe, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma
Sybrand G. en Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende
het geschil en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)
Popkes Ramke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Popkes Wijbe, 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)
Popma Akke O. te Gaast 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)
Popma Akke Obes weduwe van Veltman Douwe Eelkes te Gaast het betreft de terugzending van een request waarbij
verzocht heeft haar zoon Veltman Obe loteling der Militie sinds 1838 wederom een jaar buiten den dienst gehouden
mogen worden teneinde in hare onderhoud te kunnen voorzien enz. jaar 1840 (3)
Popma Alle, Hij komt voor op een staat aanwijzende verleende vergunningen tot inslag van Turf voor zijn Distilleerderij
met diverse informatie in 7 kolommen jaar 1841 (7)
Popma Alle.vermeld op een Staat van Requesten onderwerp Accijns op den Turf jaar 1841 (3
Popma Douwe P. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard,
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Popma Harmen B. ( de weduwe van) te Balk , Beurt en Veerdienst van Balk naar Heerenveen, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8).
Popma Harmen B. ( de weduwe van) te Balk, 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).
Popma Hendrik Popkes, 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)
Popma J. L.---- Anema S. P. te Minnertsga en Popma J. L. te Tzummarum zij zijn als Schatters over 1824 te Minnertsga
gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
Popma Jan Oebeles, 364 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de
schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van
leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
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Popma Jan S. 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)
Popma Jan S., 13 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt
gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen
(48)
Popma Jan S., 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)
Popma Johannes Jans te Bolsward, Beurt en Veerdienst van Franeker naar Bolsward, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1840 (8).
Popma Johannes te Bolsward Beurt en Veerdienst van Bolsward naar Franeker, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8).
Popma K. Boekhouder der Bergumerstoombootrederij te Bergum betreft de stoombootdienst Bergumerdam naar Opeinde
en deelt dit mede in een advertentie in de krant enz. ook een getekende brief aan het college van gedeputeerde Staten, de
dienst is op de 29e tot nader orde gestaakt i.v.m. het slepen van Schepen enz. jaar 1885 ( 2 akten ) (8)
Popma K. Boekhouder der Bergumerstoombootrederij te Bergum betreft de stoombootdienst Bergum naar Sneek en
Bergum naar Groningen deelt dit mede in een getekende brief aan het college van gedeputeerde Staten, 1888 (4)
Popma K. Boekhouder der Bergumerstoombootrederij te Bergum maakt bekent op 3 Augustus 1892 op een gedrukte
folder dat de Stoomboot “Bergum”met praam en verder tebehoren is verkocht aan Veen van der Wietze Jelles
veerschipper en thans Stoombootkapitein enz. jaar 1892 (2 akten) (7)
Popma K. O. te Bergumerheide een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het rooien van
een boom op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Knijpe sectie enz. enz. , met een tekening
(Blauwdruk) van de situatie met de afwijzing. jaar 1916 (8)
Popma K. O. te Bergumerheide een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het aanleggen
van een bruggetje op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Bergum, met een tekening
(Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (10)
Popma Keimpe boekhouder der Bergumer Stoomrederij te Bergum wonende schrijft en ondertekend een brief aan de
Gedeputeerde Staten dat de Stoomboot “Bergum” die naar Joure vaart, enz. maar dat de boot een lengte heeft van meer
dan 20 meter en dat deze in 1878 is gebouwd en hij naar de jaarmarkt wil varen maar daarvoor toestemming nodig heeft
enz. enz. verder een correspondentie daarover jaar 1887 (12)
Popma Keimpe boekhouder der Bergumer Stoomrederij te Bergum wonende schrijft en ondertekend een brief aan de
Gedeputeerde Staten dat de Stoomboot “Bergum” die graag een pleziertochtje(s) wil maken naar Schiermonnikoog wil
varen enz. maar dat de boot een lengte heeft van meer dan 20 meter , maar daarvoor toestemming nodig heeft enz. enz.
verder een correspondentie daarover jaar 1888 (5)
Popma Keimpe boekhouder der Bergumer Stoomrederij te Bergum wonende wordt vermeld in een stuk betreffende het
verzoek van Engelenkamp A. J. A. om van Grouw naar Leeuwarden te mogen varen in het nieuwe kanaal om goederen
aan te voeren voor de aanleg van de nieuwe Waterleiding van Grouw naar Leeuwarden enz. jaar 1888 (6)
Popma Keimpe boekhouder der Bergumer Stoomrederij te Bergum wonende schrijft en ondertekend een brief aan de
Gedeputeerde Staten dat de Stoomboot die naar Joure vaart, enz. maar dat de boot een lengte heeft van meer dan 20 meter
en dat deze in 1878 is gebouwd en hij naar de jaarmarkt wil varen maar daarvoor toestemming nodig heeft enz. enz.
verder een correspondentie daarover jaar 1888 (6)
Popma Keimpe boekhouder der Bergumer Stoomrederij te Bergum wonende , 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)
Popma Keimpe boekhouder der Bergumer Stoomrederij te Bergum wonende schrijft en ondertekend een brief aan de
Gedeputeerde Staten dat de Stoomboot “Bergum” die van Opeinde naar Leeuwarden op Donderdags vaart, enz. maar dat
de boot een lengte heeft van meer dan 20 meter en dat enz. enz. verder een correspondentie daarover jaar 1886 (5)
Popma Keimpe Tjeerds boekhouder der Bergumer Stoomrederij te Bergum wonende schrijft en ondertekend een brief aan
de Gedeputeerde Staten dat de Stoomboot “Bergum” die op diverse route’s vaart (zijn vermeld). maar dat de boot een
lengte heeft van 25 meter en dat enz. enz. En daarvoor een vergunning nodig heeft enz. jaar 1886 (4)
Popma Lasse 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)
Popma Minne 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)
Popma R.---- Steensma S. Grofsmid verhuurder en Vogelzang M. P. Klerk en Popma R. Timmerknegt en Vries de Jeltje
J. huurders 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)
Popma R. Timmerknegt 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)
Popma Ritske Sjoerds 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?
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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)
Popma Roel Popkes te Beetsterzwaag, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen
persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze
redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Popma Roel Popkes---- Veenstra Sake Klazes plaatsvervanger van Popma Roel Popkes 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)
Popma Rutger Symons te Rauwerd, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Sneek met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1819 (4)
Popma Thijs Jans hij staat vermeld op een document voor de kosten van opgezonden bedelaars naar het Bedelaarsgesticht
te Ommerschans enz. jaar 1823 (1)
Popmans Dirkje en Gerd? 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)
Popmans Gerd? En Dirkje 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)
Poppe ….? ---- Ymes Broer Schipper, de Grietman van Stellingerwerf verzoekt aan de Gouverneur van Vriesland te
mogen verkopen de lading koek (adopus jus habentium) van den eerstgenoemde enz. enz. wordt verder in genoemd ene
Poppe ….? zig qualificerende als Pagter van Weststellingwerf Westeinde en jaar 1818 (8)
Poppe …? De weduwe , zij vraagt vrijstelling van de Plaatselijke belastingen van varkens enz. jaar 1814 (1)
Poppe A. de weduwe 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)
Poppe G. J. te Weststellingwerf 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 Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit
en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Poppe G. J.,---- Uiterdijk Jurjen en Ygens A. Y. zij worden als buitengewoon kundig, voorgedragen als Taxateurs der
Turf, , ook wordt genoemd als Taxateurs der Turf, , Poppe G. J., Vellinga Minne, Witteveen Cornelis Barteldsz. .,
Sloterdijk van Frans Canter, Sterkenburg Joeke Jans en Waller Marius ,met hunner beloningen jaar 1815 (2)
Poppe G. te Wolvega 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)
Poppe Gerben Jan---- Dijk J. J. de waarnemende Schout van Wolvega ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende dat hij de post van Schout in Sonnega niet wil hebben en voordrage Poppe Gerben Jan welke in alle
delen het geschiktste is en niet alleen enz. jaar 1815 (3)
Poppe Gerben Jans Secretaris Penningmeester bij het Dijkbestuur wordt vermeld als lid van het Dijks Bestuur van den
Ouden Lindedijk in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no.
192/10857 dat het Dijks Bestuur van den Ouden Lindedijk bestaat uit enz., jaar 1841 (6)
Poppe H. L. 6 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar
1817 (5)
Poppe J. Schout van de Gemeente Sonnega ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken enz. jaar 1815 (2)
Poppe J. Grietman van de gemeente Sonnega ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Diakenen van de Gereformeerde Gemeente van Scherpenzeel betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Jelles Barra
enz. jaar 1815 (1)
Poppe J. Predikant te Cortgene tot Classificaal Gecommitteerde 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)
Poppe J. te Cortgene 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)
Poppe J. te Cortgene 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)
Poppe J. te Cortgene, 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)
Poppe J. te Cortgene, 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
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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
Poppe J. te Cortgene, 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)
Poppe J. te Ovezande, 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)
Poppe Jan Hij wordt voorgedragen voor de post van Ontvanger der Belastingen te Blesdijke i.p.v. de verplaatste Tuinman
Jeen Frisgers enz. jaar 1823 (3)
Poppe Jan---- Smit Johannes Schoolonderwijzer te Blesdijke, Poppe Jan werkzaam bij het grieternij bestuur, Braaksma
Meinardus Hendrikus., Bouwmeester Hendrik onderwerp voordracht van de functie van Ambtenaar i.p.v. Dekker Engbert
Johannes met verklaringen van hun kunnen en gedrag jaar 1824 (7)
Poppe Jan, zijn benoeming van ontvanger der belastingen te Blesdijke in plaats van de heer Dekker E. J. jaar 1824 (6)
Poppe P. B. & Zn. te Balk 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)
Poppen Jannes Embden Schipper, jaar 1824
Poppen J. te Cortgene 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)
Poppenhuisen ….? te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer
Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te
Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met
informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele
dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)
Poppenhuisen van J. F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie
Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn
aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Poppenhuizen van J. F. te Wirdum 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)
Poppenhuizen van J. F. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Poppenhuizen van J. F. , 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)
Poppenhuizen Imilius Frederik Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten
betalen in het jaar 1819 (3)
Poppenhuizen J. de K. te Marssum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840
(8)
Poppenhuizen J. te Leeuwarden Jans Hendrik te Warga hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag
aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der
2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen
met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele
dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)
Poppenhuizen te Marssum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Poppenhuizen v. J. H., 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)
Poppenhuizen v. te Marssum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door
Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken
met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Poppenhuizen van Imilius Fredericus staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris
van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat de voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de Cantons
Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (2) Dossier (15)
Poppenhuizen van te Leeuwarden 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
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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)
Poppenhuizen van te Marssum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel
in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Poppenhuizen van te Marssum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Poppes de weduwe & zoon te Balk, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn
en sterke dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Haskerland (als leverancier van Dranken in de
maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Poppes Eelkis---- Aa van der Robide, Advokaat , schrijft en ondertekend een brief voor Visser Antie Annes weduwe van
Poppes Poppe Jans, in qualiteit als erfgename voor de helft van deszelfs en nalatenschap en Poppes Eelkis, Poppes Bauke
en Poppes Anna als gezamelijke erfgenamen van van wijlen hun vader Poppes Poppe Jans o.a. een Obligatie van 13 Mei
1797 ten bedrage van Fl. duizend gulden tegen 5 % rente en een obligatie van 01-12-1813 van fl. 2000 tegen 5 % rente
enz. enz. jaar 1817 (3)
Poppes P. B. de weduwe te Balk Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad
Workum 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
Poppes ….?---- voor meer tekst zie bij Hemming J. A. D., Koopman te Balk en Piersma Pier Thijsses, Koopman te Balk
er is een concessie aangevraagd voor ene dienst tussen Balk en Sneek maar dat Piersma P. T. in een door hem geschreven
en ondertekende brief meld dat hij zich heeft teruggetrokken
Poppes ….? de weduwe heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1812 en 1813 (deze
Leveranties/Diensten worden vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer,
Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Poppes A. 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)
Poppes A. tot Corporaal 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
Poppes Abel---- Eekma J. Fungerend Officier bij de Regtbank te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Poppes Abel oud 32 jaren schoenmaker van beroep wonende te Harlingen die uit hoofde van
zijn zinneloosheid een jaar naar een verbeterhuis moet enz. als bijlge een klein briefje met de namen van Berends Antje te
Leeuwarden, Davids Hendrik aldaar Zijlstra Eelse H. te Lioessens en Sijbrens Trijntje te Midlum jaar 1815 (4)
Poppes Abel---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Krankzinnige Poppes Abel zijn onderhoud enz. jaar 1815 (1)
Poppes Abel---- Wassenaar T. (Tiete) Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende dat hij de broeders van Siebrens Trijntje heeft geconvoceerd met alle inlichtingen de broeders met name
Anema Jan, Anema Tjeerd, Anema Leuwe alle Timmerlieden te Midlum zij arbeiden wel maar kunnen onvermogend
worden genoemd en geen bijdrage verder genoemd Poppes Abel zijn onderhoud door de armenvoogden die reeds zijn
vrouw en vier kinders ten laste hebben enz. ondertekend door Boomsma D. President Diaken jaar 1815 (3)
Poppes Ane 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)
Poppes Anna---- Aa van der Robide, Advokaat , schrijft en ondertekend een brief voor Visser Antie Annes weduwe van
Poppes Poppe Jans, in qualiteit als erfgename voor de helft van deszelfs en nalatenschap en Poppes Eelkis, Poppes Bauke
en Poppes Anna als gezamelijke erfgenamen van van wijlen hun vader Poppes Poppe Jans o.a. een Obligatie van 13 Mei
1797 ten bedrage van Fl. duizend gulden tegen 5 % rente en een obligatie van 01-12-1813 van fl. 2000 tegen 5 % rente
enz. enz. jaar 1817 (3)
Poppes Anne 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)
Poppes Anne wonende in de Lemmer in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat geeft hij te
kennen dat hij met zijn gehele hart de zaak des Vaderlands toegedaan is en bij de eerste oproeping vrijwillig ter
verdedigin aan enz. maar dat hij zig door opgekomen omstandigheden en verhindereing hier toe enz. jaar 1815 (3)
Poppes B. ---- Heunsma Simon geeft te kennen dat hij wonende op de Lemmer dat hij op den avond van den 18e februarij
als Sergeant der Landstorm het commando over de wagt op de Lemmer uitoefende en daar een geschil tussen hem en de
Luitenant Sleeswijk C. gerezen is en door de Majoor de Heer Aa van der Robide enz. verder genoemd Haagsma S. als
ondertekenaar namens eerst genoemde, verder wordt er gesproken over de ruzie met getrokken sabels en dat de
eerstgenoemde zeer driftig was enz. ook een Notariële verklaring met handtekeningen van Robide van der Aa. M. C. P. E.
en Poppes B. adjudant bij het 8e Bat. Landstorm, Schaaf van der Dirk Antoons Tamboer bij de 1e Comp. dewelke ten
huize van de Notaris Witteveen A. ook aan Postma Jan Elderts en de Weerd Anne Gosses jaar 1815 (8)
Poppes B. Hij wordt voorgedragen bij het 8e Bataillon Landstorm als Adjudant en tot Luitenant Kwartiermeester
Buwalda C. en 8e Bataillon Landstorm 1e Comp. tot Kapitein Heux Le H. 3e Comp. tot Kapitein Stellingwerf Sybe
Broers en tot 2e Luitenent 3e Comp. Ferdinants M. en tot Capitein bij de 1e Comp. Daverveld ….? Enz. jaar 1814 (2)
Poppes B. , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Lemmer enz. enz.
jaar 1822 (3)
Poppes B. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Lemmer in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
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Poppes B.---- Andringa de Kempenaer van A. A. luitenant Colonel van het 8e Bataillon Landstorm draagt voor tot
Adjudant van hem Poppes B. oorspronkelijk aangesteld als Kapitein bij de 1e Comp. en tot Luitenant Kwartiermeester de
heer Bualda C. oorspronkelijk voorgesteld als 2e Luitenant bij de 3e Compagnie, en als Kapitein de heer Heux Le H.
oorspronkelijk als Kapitein bij de 3e Compagnie en de heer Stellingwerf Sijbe B. als Kapitein bij de 3e Compagnie en
Ferdinands M. tot 1e Luitenant bij de 3e Compagnie enz. jaar 1814 (3)
Poppes B. de weduwe te Balk 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)
Poppes B. hij is na dat hij in 1824 als zetter bij het college is geweest dit ook in 1825 aangenomen voor de Gemeente
Lemmer enz. jaar 1825 (2)
Poppes 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)
Poppes B.---- 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)
Poppes B.---- Stellingwerf S. B. en Poppes B. zij zijn als Schatters over 1824 te Lemmer gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
Poppes B. te Lemmer 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)
Poppes B. 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)
Poppes B. te Lemmer, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters
der belastingen enz. jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
Poppes B. te Lemsterland 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 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)
Poppes B. tot 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
Poppes B. van Lemsterland, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de
Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Poppes B. zijn naam staat onder de navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met eerbied te
kennen in een door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij wonende te
Leeuwarden dat hij bij besluit van 13e j.l. aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij officier is geweest bij de
Lanciers ook aanwezig een verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te Leeuwarden enz. jaar
1815 (3)
Poppes Bauke Ps., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners
van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn
functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)
Poppes Bauke---- Aa van der Robide, Advokaat , schrijft en ondertekend een brief voor Visser Antie Annes weduwe van
Poppes Poppe Jans, in qualiteit als erfgename voor de helft van deszelfs en nalatenschap en Poppes Eelkis, Poppes Bauke
en Poppes Anna als gezamelijke erfgenamen van van wijlen hun vader Poppes Poppe Jans o.a. een Obligatie van 13 Mei
1797 ten bedrage van Fl. duizend gulden tegen 5 % rente en een obligatie van 01-12-1813 van fl. 2000 tegen 5 % rente
enz. enz. jaar 1817 (3)
Poppes Bauke en Le Heux H. de eerste als Adjudant en de laatste als Luitenant Kwartiermeester te Sloten en Oosterzee
zijn aangenomen enz. en in de Gemeente Lemmer de heren Stellingwerf S. Broers tot Capitein bij de 3e Comp. en
Doverveld van ….? en tot Capitein bij de 1e Comp. en Buwalda C. tot 1e Luit. bij de 3e Comp. en Ferdinants M. tot 2e
Luit. bij de 3e Comp. en. jaar 1814 (5)
Poppes Bauke 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)
Poppes Bauke P. ., Hij heeft samen met anderen een document getekend als algemeene Armvoogd van de Flekke Balk
dat de Armehuizen te Balk door bouwvalligheid ingestort voor herbouw een bestek en tekening is ontworpen samen met
de Schout enz. enz. en zij vinden het vreemd dat de opbouw uit de Gemeente kas moet komen enz. enz. jaar 1815 (2)
Poppes Bauke P. hij ondertekend samen met de andere leden van de Minicipaale Raad van de Gemeente Balk op den
Raadhuize den twee en twintigste julij 1815 het volgende document; eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van
den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel
gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Poppes Bauke P’s ondertekend een document samen met leden van de Gemeenteraad en Notabele ingezetenen van de
Vlek Balk betreffende de kwijting van de achterstallige schulden ten laste van het Vlek Balk tevensa ondertekend de
Schout Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, enz jaar 1815 (3)
Poppes Bauke Pieters---- Elseloo van J. F. betreffende zijn teruggezonden request dat hij niet accoord gaat met een
betalingsregeling van de schulden die de gemeente Balk aan hem heeft enz, terwijl de mede crediteuren dat wel willen
over een langere termijn en deze zijn: Veldkamp Jan, Poppes Bauke Pieters, Albaada Tjietie Douwes, aanwezig een lijst
met de crediteuren van de gemeente Balk met de sommen van de schulden en wel: Elseloo van J. F. , Tuyneir Wander
Annes, Visser Tjeerd Harmens, Dijkstra Jacob Everts, Visser Pijtter Jans , Mekes? Pijtter, Fokkes F. W., Jonker A. L.,
Meines Sake, Huisman te Wijckel jaar 1815 (3)
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Poppes Bauke Pieters Koopman wonende te Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat
hij met de meest verschuldigde eerbied te kennen geeft dat hij benoemd is tot Lid van de Gemeenteraad van Balk maar hij
al de ouderdom van 63 jaar heeft bereikt en nimmer tot zo eene functie opgeleid en zwak van lichaam wil ik ontslagen
worden van deze functie enz. jaar 1815 (1)
Poppes Bauke Pieters moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur.
No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8
gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Poppes Bauke Pieters te Balk , Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk
wegens rente op kapitaal van enz. enz. jaar 1814 (9)
Poppes Bauke Pieters te Balk, onderwerp; een proces verbaal wegens gefraudeerde regten en boeten jaar 1841 (7)
Poppes Bauke Pieters, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of
Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van
gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Poppes Bauke Pieters, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den
Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk
met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Poppes Bauke Pijtters---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het voorstel om i.p.v. zijn verzoek ontslagen Binkes Rinke te proponeren Poppes
Bauke Pijtters en Albada Tjetie Douwes enz. jaar 1815 (1)
Poppes Bauke te Lemsterland, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden
der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven
der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt
vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)
Poppes Cornelis 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)
Poppes Cornelis 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)
Poppes Cornelis te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Poppes de weduwe & Co. te Balk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Haskerland in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Poppes Dettje Jans weduwe van IJgrams Meindert moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde
Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie
Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks
Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Poppes E. Mejuffrouw te Lemmer heeft geschonken een kistje met Pluksels en Windzels en Compressen voor de
Nederlandse Oranje gekwetsten enz. maar aangezien zij niet tevreden was met de opbrengst schenkt zij nog 4 Gouden
halve rijders enz. jaar 1814 (2)
Poppes en Zn. P. R. de weduwe te Balk wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Gaasterland in de maand Mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840
(6)
Poppes Gerben, 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)
Poppes H. B. te Balk 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
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde 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)
Poppes Harmen B. hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van,
Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal
mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen
retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal
mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp
Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)
Poppes Idske Majoor der Landstorm, Instructeur der Landstorm heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de
geleverde Waren en/of Diensten) van de gemeente Balk en wordt vermeld op een Staat van posten welken aan den Heer
Gouveneur in de Povintie Vriesland worden geproponeerd om uit de post van onvoorziene uitgaven van de staat der
begrooting over 1814 van de Gemeente Balk te worden voldaan enz. jaar 1815 (4)
Poppes Idske te Balk wonende Onderwerp: zijn request verzoekende ontslagen te worden van zijn post van Majoor bij het
7e Bat. Landstorm te Balk in dit Arrondisement met als reden dat hij is opgeleid is tot Boter negotie en daar met zijn vader
en familie werkzaam in is enz. enz. jaar 1814 (2)
Poppes Idske te Harich 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)
Poppes IJ…..? wordt vermeld in een document van de Luit. Kolonel van het Depot der 2e afd. Infanterie enz. jaar 1817 (1)
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Poppes IJ…..? wordt vermeld in een document van de Luit. Kolonel van het Depot der 2e afd. Infanterie enz. jaar 1817 (1)
Poppes J. H.---- Brouwer W. J. te Lemmer en Poppes J. H. te Balk , Onderwerp: een aankondiging van hun
Stoombootdienst Balk Sneek en Balk Workum wat hij ook in advertentie ( niet aanwezig in het dossier) in de
Leeuwarder Courant heeft aangekondigd jaar1880 (3)
Poppes J. H. te Balk een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “De Onderneming “
met het reglement enz. jaar 1896 (1)
Poppes J. H. te Balk, de Onderneming V , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd
omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een
cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)
Poppes J. H. te Balk, een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “De Onderneming V ”
met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1897 (1)
Poppes J. te Harich 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)
Poppes Jakle J. ---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun
pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door
Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje
geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto)
verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en
Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma
Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba,
Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een
document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong
de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters
Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad,
Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan,
Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J. jaar 1816 (28)
Poppes Jakle Jans Koopman 76 jaar---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te
Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement
ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een
door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje
ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans.,
Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk
wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A.
Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te
Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes
Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts
Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius
Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s,
Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D.,
Elselo F J. jaar 1816 (28)
Poppes Jakle Jans moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur.
No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8
gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Poppes Jakle Jans, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe
Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn
beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Poppes Jan Baukes hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van,
Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal
mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen
retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal
mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp
Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)
Poppes Jan Baukes, 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)
Poppes Jan H. te Balk, Beurt en Veerdienst van Balk naar Heerenveen, 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 1854 (8)
Poppes Jan Harmens ---- Brouwer Wiebe Jans , Stoombootkapitein te Lemmer en Poppes Jan Harmens
Stoombootkapitein te Balk Onderwerp: een aankondiging van zijn Stoombootdienst Balk-Sneek , Balk-Lemmer, BalkWorkum wat ook in advertentie (3 stuks aanwezig in het dossier) in o.a.de Leeuwarder Courant is aangekondigd tevens
de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Passagiersgoederen, jaar 1880 (10)
Poppes Jan Harmens---- Potma Lieuwe Hielke Notaris te Balk voor mij zijn verscheen Swinderen van Jonkheer Jan
Hendrik Frans Karel enz. enz. wonende te Rijs die verklaard dat hij zich Borg steld voor fl. 500.= voor Brouwer Wiebe
Jansen Poppes Jan Harmens Gezagvoerders op een Stoomboot,. tussen Balk, Woudsend, Heeg en JoureEnz. jaar 1880
(3)
Poppes Jan Harmens---- Brouwer Wiebe Jans---- Hemsing Izaak Arnoud Daniel.te Balk dat zijn boot heeft verkocht aan
Brouwer Wiebe Jans Stoomboot Gezagvoerder te Lemmer en Poppes Jan Harmens Stoomboot Gezagvoerder te Balk in
een openbare veiling voor den Notaris Potma L. H. te Balk enz. enz. verder een stuk betreffende dat de overschrijving op
de namen van de nieuwe eigenaars enz. verder een dossier met o.a. dat het Gemeentebestuur van Wymbritseradeel geen
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bedenking heeft en dat enz. ook een uitbreiding van de Concessie komt ter sprake en dat de vergunning is verleend aan de
Stoomboot “De Onderneming”naar Sneek en van Balk via Sneek naar Leeuwarden, ook aanwezig een Reglement en
tarieven boek jaar 1880 (65)
Poppes Jan Harmes---- Brouwer Wiebe Jans , Stoombootkapitein te Lemmer en Poppes Jan Harmes Stoombootkapitein te
Balk, maken bekend in een handgeschreven brief die beide ondertekenen en een advertentie dat de Zomerdienst van Balk
naar Sneek v.v. zal beginnen op 11 April a.s. enz. tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen
waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (4)
Poppes Jan Jans te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig
Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de
Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde
een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)
Poppes Jan Jans, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no.
120, met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)
Poppes Jan Jans, Huisman, Huis 110, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen
van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J.
(Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en
Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)
Poppes Jan Jans----Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan Pieters, Neijenhuis
(Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als uitmakende de
provisionele Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en Poppes J. J. (Jan Jans) als
Burgemeesteren alsmede Kleine Pier Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van der J. , Ruardi Johannes
openbaar Notaris, Visser Harmen Sybes, Jager de Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, Laffra Albert enz. tevens
een Lijst van eenige Welden Kinderen en meest geschikte personen in Sloten om daar uit een Prov: Regereing daar te
stellen enz. jaar 1814 (7)
Poppes Jan te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Poppes Jan te Balk, Beurt en Veerdienst van Balk naar Workum, 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).
Poppes Jan---- Wal van der Hidde Uilkes, Veerschippersknegt van Sloten op Sneek woonachtig te Sloten dat hij Suppliant
op den 24 November 1814 van Sneek terugkomende en nauwelijks met het schip in het stads diept gevaren door een man
van den Landstorm toe3geroepen werdt dat hij zig bij den wacht moet vervoegen enz. omdat hij de Nachwacht moest
doen maar dat kwam hem niet gelegen enz. een half uur later ontmoete hij de Kapitein Poppes Jan welke hem gelaste enz.
maar dat er levend vee aan boord was enz. hij van onberispelijk gedrag is enz. jaar 1814 (4)
Poppes Kornelis, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe
Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn
beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Poppes Neeltie Idskes, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of
Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van
gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Poppes Neeltje Ids, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe
Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn
beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Poppes Neeltje Idskes en haar broer Poppes Poppe Idskes,Hij komt voor in het document Departement der Domeinen als
reclemant van Schorren en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen
Boelens F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818
Poppes Neeltje Idskes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur.
No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8
gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Poppes Neeltje Jaskes , 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 Friesland jaar 1819
(4)
Poppes P. B. & Zn. als Uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april
1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Doniawerstal ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Poppes P. B. & zn. te Balk de weduwe , 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 uitvoerder van
Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Poppes P. B. & Zn. te Balk 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 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)
Poppes P. B. & Zn. te Balk 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)
Poppes P. B. de weduwe & Zn. te Balk staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
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Poppes P. B. de weduwe & Zoon. te Balk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
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Poppes P. B. de weduwe & Zn. te Balk 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)
Poppes P. B. de weduwe & Zoon te Balk wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus
1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende
ingevoerde Wijn en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Poppes P. B. de weduwe en Zn. te Balk uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Poppes P. B. de weduwe en zoon te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de
Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de
hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Poppes P. B. de weduwe en zoon te Balk 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)
Poppes P. B. de weduwe staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor van
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ondertekend namens de Grietman Nauta G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn
van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en
Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Poppes P. B. de weduwe te Balk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Sloten ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Poppes P. B. de weduwe te Balk 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)
Poppes P. B. de weduwe te Balk 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)
Poppes P. B. de weduwe te Balk 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 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)
Poppes P. B. de weduwe te Balk uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Poppes P. B. de weduwe te Balk 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)
Poppes P. B. en Zoon de weduwe te Balk 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 Stedelijke belastingen van de
Stad Bolsward in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en
aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)
Poppes P. B.---- Siedzes G. S. President Burgemeester van Stavoren ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Poppes P. B. Kapitein in een ondertekende brief schrijft niet voornemens is
om de eed af te leggen enz. jaar 1817 (2)
Poppes P. B. te Balk 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)
Poppes P. B. te Balk uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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)
Poppes P. B. te Balk wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers
der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke
drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Poppes P. B., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van
Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie
van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)
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Poppes P. de weduwe & Zn. te Balk staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Poppes P. de weduwe te Balk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Gaasterland 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)
Poppes P. 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)
Poppes Pieter B. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Poppes Pieter Baukes 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)
Poppes Pieter Baukes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur.
No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8
gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Poppes Pieter Baukes 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)
Poppes Pieter Baukes, Kapitein hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 7e Bataillon Landstorm arr.
Sneek enz. jaar 1814 (2)
Poppes Pieter Baukes, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den
Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk
met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Poppes Poppe de Dominee, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van
inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit
zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)
Poppes Poppe Idskes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3)
Poppes Poppe Idskes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur.
No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8
gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Poppes Poppe Idskes en zijn zuster Poppes Neeltje Idskes,Hij komt voor in het document Departement der Domeinen als
reclemant van Schorren en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen
Boelens F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818
Poppes Poppe Idskes 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)
Poppes Poppe Idskes Hij wordt als eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in
de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz. met 6 kolommen zoals de benaming, plaats, pondematen en Rijnlandsche
Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)
Poppes Poppe Idskes te Balk , zedert jaren gewoon zijnde , importante uitdeelingen van levensmiddelen onder de
behoftigen alhier te doen heeft ook weder dit jaar daar aan voldaan on derwelks 1160 ponden schapenvlees enz. enz. hij
wordt vrijgesteld van enz. enz. jaar 1814 (1)
Poppes Poppe Idskes, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of
Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van
gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Poppes Poppe Idskes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Balk in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Poppes Poppe Idskes, 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)
Poppes Poppe Idskes, 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)
Poppes Poppe J. , 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
Poppes Poppe Jans in leven gehuwd met Visser Antje Annes---- Aa van der Robide, Advokaat , schrijft en ondertekend
een brief voor Visser Antie Annes weduwe van Poppes Poppe Jans, in qualiteit als erfgename voor de helft van deszelfs
en nalatenschap en Poppes Eelkis, Poppes Bauke en Poppes Anna als gezamelijke erfgenamen van van wijlen hun vader
Poppes Poppe Jans o.a. een Obligatie van 13 Mei 1797 ten bedrage van Fl. duizend gulden tegen 5 % rente en een
obligatie van 01-12-1813 van fl. 2000.= tegen 5 % rente enz. enz. jaar 1817 (3)
Poppes Poppe Jans in leven gehuwd met Visser Antje Annes---- Visser Antje Annes weduwe van Poppes Poppe Jans,
Koopman te Lemmer wonende schrijft en ondertekend een brief aan de Prefect van Leeuwarden ook voor haar
minderjarige kinderen dat zij van Lemsterland ten 1e een somma van vijftien honderd carole guldens als reste van enz.
enz. 2e een somma van eenduizend caroli guldens de 1e sedert 1811 en de 2e sedert 1809 enz. ook geen interest enz. (
ook aanwezig 2 maal een notariële akte van het tegoed gepasseerd bij Notaris Ruardi uit 1812 jaar enz. zij schakeld de
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Provinciale deurwaarder Vries de Egb. in , er worden ook in genoemd Witteveen Cornelis Ontvanger Generaal en
Schaper Lykle Jans te Oudemirdum, Beijer J. C. ondertekend een document van de Deurwaarder enz. jaar 1817 (13)
Poppes Poppe Jaskes , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Balk
enz. enz. jaar 1822 (2)
Poppes Poppe Jaskes, 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 Friesland jaar 1819
(4)
Poppes Poppe Teekes, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den
Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk
met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Poppes S. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Poppes Sikke te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Poppes Sikke, Handgeschreven brief van de Grossier in Wijnen en Landbouwer te Balk Sikke Poppes, jaar 1840
Poppes Takle Jans---- Aarnts Sitzes Aarnt, Handgeschreven brief met handtekening van, Takle Jans Poppes , Brand
Hendriks van der Goot en Aldert Lucas Jonker, verder vermeld Drijfhout Halbe Hanzes, Jong de Otte Jans, Lam Holle
Jans, Hoek op den Siemen Tjeerds, Bergstra Jan Jacobs, Sietsma Jan Gellofs, Wierstra Uilke Luijens, Stoffelsma Jan
Stoffels, Steginga Kornelis Wiebes, Reneman F. ondertekend ook, met als onderwerp; De Hervormde Gemeente van Balk
en Harich en dat er geen maatregelen zijn genomen om het agterstallige Tractement hunner leeraar aan te zuiveren enz.
Jaar 1814 (5)
Poppes van ….? wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur van Gaasterland 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)
Poppes W. P. B. en Zoon te Balk Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de
Grietenij Doniawerstal in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en
gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Popping Rud.? Hendr. Apeldoorn Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter te Tietjerksteradeel, jaar 1919
(2)
Popping Rudolph Hendericus 29 jaar wonende te Valthermond, Komt voor op een document genaamd Lijst van
sollicitanten naar de betrekking van Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1915 (2) (dossier 7)
Popping Rudolph Hendericus te Ter Apel, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van
Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)
Poppinga J. L. 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)
Poppinga J. L. te Makkinga en Beetsterzwaag wordt vermeld als schatter in de Gemeente Duurswolde 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)
Poppinga J. L. te Makkinga wordt vermeld als schatter in de Gemeente Beetsterzwaag 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)
Poppinga Jan F. de erven staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente
Surhuizum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en
naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5
Poppinga L. J. landbouer te Beets Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst
jaar 1879 (3)
Poppinga Lucas Jans Landbouwer te Beets; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Poppinga W. J. te Surhuisterveen, wordt vermeld op een staat ingevolge eene Missiven van den voormalige heer prefect
van Friesland van den 13e November 1813 als Debiteur voor geleverde waren/diensten met de vermelding van de
waren/diensten en het bedrag enz. jaar 1814 (7)
Poppinga, ----- Bouwer Franciscus, Veldwachter te Buitenpost , een ingediende klacht tegen hem van vermeende
beinvloeding van getuigen in de strafzaak(het proces verbaal opgemaakt door Bolt Jan Rijksveldwachter wonende te
Kolhorn is ook in dit dossier) tegen Heide van der Bareld i.v.m. mishandeling van Dootjes Wiebe , wordt ook in
genoemd Hoeksma Lolkje jaar , Sloterdijk vrouw van Tabak Hendrik wonend te Surhuisterveensterheide, ook Tabak
Arend en Dootjes Wiebe beide wegens meineed veroordeeld tot acht maanden en een Wietske, Meer de Pieter, Poppinga,
met getekende verklaringen van Tabak Roelof, Boer de Koop, en Bouwer Franciscus als Veldwachter getekend (een
pracht dossier) jaar 1918 (15)
Poppingawier aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland,
Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)
Poppink C. hij is verlofganger en heeft een paspoort gekregen maar hij is in de gemeente Leeuwarden niet bekend enz.
jaar 1825 (3)
Popstra Hans Harms hij is in de gemeente Oldekerk (Groningen) opgenomen in de provisionele alimentatie voor
onderstand en dat de Diakenen van Niekerk, Oldekerk en Faan restitutie zou kunnen bekomen enz. aar 1837 (3)
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Popstra Hans, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96
manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de
datum van Desertie jaar 1814 (5)
Popta ….? Chirurgijn---- Rodenhuis Y. Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Nauta Eeltje volgens verklaring van de Chirurgijn Popta niet in staat is
om zig op het Stadhuis te Leeuwardebn te melden en van Dongen van Petrus zich te Coevorden bevindende in activen
dienst is geen bewijs ingekomen enz. jaar 1818 (1)
Popta ….? van beroep Chirurgijn---- Faber Jan Johannes van beroep Mr. Grofsmid te Wijnaldum en dat hij 45 jaar oud
zijnde in de termen valt van den effectiven dienst doch dat hij daarvan is vrijgesteld op grond van een attest van de
Chirurgijn Popta ….? omdat hij een lichaamsgebrek heeft, was getekend Faber Jan Johannes enz. jaar 1815 (2)
Popta ….?, Hij tekent mede een stuk als lid van de navolgende Vroedschap, Copie van de Memorie van de Vroedschap
der Stad Harlingen betrekkelijk de liquidatie van de agterstand of schulden ten laste van gemelde Stad, De Vroedschap op
voorstel van de President Burgemeester der Stad Harlingen gedelibereerd enz. enz. Hebben na examinatie bevonden dat
dezelven somma van fl. 12922-16 stuivers en 14 penningen enz. enz. Jaar 1815 (15)
Popta Eybe Eiberts hij wordt benoemd als Ontvanger der belastingen te Arum i.p.v Scheltema P. C. jaar 1823 (4)
Popta Gasthuis---- Semler Anna wonende in het Popta Gasthuis te Marssum dat haar vader in 1798 is overleden en hij
sedert 1753 op het oranjewoud als Tuinman en Rentmeester heeft gewerkt enz. enz. en dat haar broeder Semler Evert
enz. enz. en dat hij overleden is 15-12-1822 en maar 3 jaar pensioen heeft gehad verzoekt zij enz. enz. jaar 1823 (4)
Popta H. J.---- Witte de B. Schout van de gemeente Witmarssum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Kerkeraad en Kerkvoogden van Zurich en dat den persoon van Popta H. J. behoort tot de Kerkenraad van
de gecombineerde gemeente van Pingjum en Zurich enz. het bijgaande request is ondertekend door Popta H. J., Bonnema
Jan J. en Kamstra D. jaar 1816 (7)
Popta Hendrik Jacobs er wordt kennis gegeven aan den Gouverneur dat hij is overleden op de 28e der verlopen maand en
de school te Surig vacant geworden is en dat die post wordt vervuld door Baarda Petrus te Almenum jaar 1821 (1)
Popta Hendrik Jakobs---- Andela Keimpe Jans Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen Jan
Jurris Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af , verzogt door de bediende van
Visscher Barend & zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong de R. klerk van
voornoemde, Onderwerp; Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds
schoenerschip genaamd Basen liggende op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , tevens genoemd
Popta Hendrik Jakobs van beroep Schoolmeester en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide wonende te Zurich als
speciaal verzogte getuigen en Camstra Douwe Ales, Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle inwoners van den dorpe
Zurich die verklaarden dat in den Herberg waar zij ook aanwezig waren de heren Binkes en de Jong hiervoor genoemd en
Bakker Symon Pieters, Schaaf Klaas Gerlofs tevens in den Herberg aangekomen Fontein Jan Pz. Ontvanger der
belastingen en eene Everdingen ….? Commies te Paard beide te Makkum in het kort er is een meningsverschil en ruzie
tussen Binkes en Fontein hiervoor genoemd of het schip geladen was met boomoly of met bronwater , verder Boer de
Cornelis Douwes, Boer de Sybolt Piers en Schaafsma Andries Gerbens allen arbeiders onder de dorpe Zurich woonachtig
en Jong de Ruurd van beroep Klerk en Jorna Ale Murks bode beide wonende te Bolsward, ook genoemd dat Andrea G. dit
heeft geregistreerd verder worden genoemd jaar 1817 (26)
Popta J. ---- Bakker C. W., Tichelaar Eeltje C. van beroep Kuiper , Bakker C. W., Boer de J. , Monsma D. B. en
Burgerhof W. alle te Harlingen onderwerp; hun requesten, zo mede de requesten van Terpstra Jouke Luitjens , Ruth van
H. F. en Vellinga Wijbren G. onderwerp; er wordt verzogt dat zij de vacerenden post van schatter van het slagtvee te
Harlingen mogen worden begunstigd enz. tevens een handgeschreven en door hem ondertekende brief of hij (Bakker C.
W) met voorspraak of getuigschrift van de heeren Rodenhuis P, Zielstra D. J., Rodenhuis Y., Olingies S., Rook de A.,
Miedema J., Popta J. en Blok K. enz. enz jaar 1825 (5)
Popta Leuwe te Arum 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)
Popta P. wonende in wijk A. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Popta P. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Popta P. Med. Doctor en Vroedmeester krijgt toestemming van de minister om met de inwendige geneeskunst tevens de
verloskunst te mogen blijven uitoefenen enz. enz. jaar 1819 (3)
Popta Pieter---- Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van Leeuwarden en Blok K. ter ord’tie van deselve ondertekenen
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door de benoeming van
Houtsma W. S. tot L: Kwartiermeester bij de Rustende Schutterij wordt voorgedragen voor de ontstane vacature Agema
Johannes en Popta Pieter enz. jaar 1817 (1)
Popta Pieter hij wordt vermeld in een brief aan de Heer IJpey M. Secretaris Generaal te Leeuwarden ondertekend door
Rodenhuis P. betreffende Militaire zaken waarin worden vermeld de benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks
Schutterij te Harlingen enz. jaar 1815 (6)
Popta Pieter---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van de Stad Harlingen en Blok K. secretaris
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat benoemd zijn de
heer Agema Johannes en Popta Pieter tot enz. jaar 1816 (2)
Popta Pieter staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt
van Staf Officieren voor het Bataillon Schutters No. 2 geformeerd in de Militie Cantons Franeker en Harlingen No. 3 en 5
enz. 1815 (2) Dossier (15)
Popta S. Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen
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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)
Popta S.---- Jacobs Ulbe als gebruiker der plaats van Popta S. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van
Inwoners van Herbaijum die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie en aan de
Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 1813 (12)
Popta Sicca Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Popta Sicco 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)
Popta Sicco---- Rodenhuis Y. (Ype) Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende het gevraagde ontslag van de raden Hanekuik Blok en Hingst ….? Worden de volgende personen
onder uw aandacht te brengen en wel Hoornstra Y. en Fontein Bouwe tot Burgemeesteren en tot de raden Houtsma Jan W.
Oud Vroedschap, Wijma S. S. Notaris, Popta Sicco Oud Vroedschap, Vink Menno Oud Burgemeester, Veen van der Jan
L. Oud Vroedschap enz. jaar 1816 (1)
Popta Sicco 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)
Popta Sicco tegoed Tractement als Stads Vroedmeester jaar 1811, en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een
document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren
wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)
Popta Sicco, 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)
Popta Sikke 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)
Popta Sikke te Almenum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Popta Sikke te Harlingen Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen
Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818
voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.
jaar 1819 (9) hele dossier (30)
Popta Sikke 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)
Popta Sikko Lid van de Raad van Harlingen staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene
nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de
Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle
steden (21)
Popta Suio, 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)
Popta van Wypke E. te Witmarsum 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)
Popta van E. 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)
Popta van E. W. 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)
Popta van Eibert Wijpkes te Pingjum staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de
Grietenij van Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de
voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info
met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)
Popta van Gijsbert W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3)
Popta Van W. E. Een gedane betaling te Arum voor zijn tractement enz. jaar 1825 (4)
Popta van W. E. Ontvanger van de Gemeente Arum hij ondertekend het document; 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)
Popta van Wijpke Eiberts een brief betreffende schadevergoeding voor 2 op hoog gezag gedoode paarden enz. jaar 1840
(3)
Popta van Wybke Egberts te Arum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de
gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in
de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar
1824 (4) dossier (31)
Popta van Wybke Engberts Controle Workum, Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen
de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3)
dossier (10)
Popta Wassenaar L. te Nes, Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat hij vroeger
Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar
Groningen enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door
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80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en
Zeevarenden enz. Jaar 1879 (7)
Popta Wybke Egberts, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en AccijnsenSurhuizum te en
wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar
1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)
Porininus L.? te Morra wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Pors Barend Harlingen Schippersknecht, jaar 1837
Pors Jan Barends Leeuwarden Sloeproeier, jaar 1840
Porselein Levij Emanuel, 860 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)
Porte Jan Pieters 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)
Porte Johannes Jans staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt
van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende
de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)
Porte M. J. (Meindert Jans) ---- Kooistra M. J. District Rentemeester Onderwerp: er wordt enige opheldering gevraagd
zijnde aan voornoemde wegens het jaarlijks Propijn van de Bank te Huizum die in 1814 is overleden enz. getekend door
Porte M. J. (Meindert Jans) enz. jaar 1815 (1)
Porte M. J. (Meindert Jans) ---- Werf van der Jouke Ruurds van beroep Huisman onder Stiens geeft met verschuldigde
eerbied te kennen in een notariële akte van de Notaris Hanekamp van Harinxma J. D. die ook ondertekend, dat hij ten tijde
toen Delfzijl door de Fransen nog enz. op requeste van de Schout Porte M. J. (Meindert Jans) van een zwaar geweer aan
de heer Beekkerk Haye te Leeuwarden heeft opgebracht en verzoekt nu betaling enz. jaar 1816 (2)
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)
Porte M. J. (Meindert Jans) ----Baarda Age , Koopman van beroep, Onderwerp een request en in 1811 heeft hij voor 375
guldens geleverd aan de Armvoogdij te Stiens geleverd, dat deze wanbetaling enz. Stuk is ondertekend door de Schout van
de Gemeente Stiens de heer Porte Meindert Jans jaar 1814 (3)
Porte M. J. (Meindert Jans) en Palsma Andle Hendriks zij zijn als Schatters over 1824 te Leeuwarden gedesigneerd enz.
jaar 1823 (1)
Porte M. J. (Meindert Jans) Jans hij ondertekende samen met de Grietman, Raden en Secretaris van Leeuwarderadeel
nagenoemd document; de Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de
slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14)
Porte M. J. (Meindert Jans) ondertekend als Schout 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)
Porte M. J. (Meindert Jans)---- Rienks Symon hij schrijft en ondertekend een brief aan de gouveneur van Vriesland dat op
zijn eigendom beslag is gelegd door de deurwaarder Muntingh Herm. En dat zijn zoon Rienks Rienk Symons deze
schuld heeft aan de gemeente maar dat alles zijn eigendom is en dat . enz. enz., Ook aanwezig het dwangbevel met
omschrijving van de goederen waarop beslag is gelegd.. waarop vermeld de getuigen: Dekker Jan Cornelis en Bijlsma
Jentje E. die dat ook tekenen, en aldaar sprekende met Rienks Klaaske Symons. Ook het antwoord van de Schout van
Stiens en Hallum Porte M. J. (Meindert Jans) 25-10-1814 (9)
Porte M. J. (Meindert Jans)---- Rienks Symon hij schrijft en ondertekend een brief aan de gouveneur van Vriesland dat op
zijn eigendom beslag is gelegd door de deurwaarder Muntingh Herm. En dat zijn zoon Rienks Rienk Symons deze
schuld heeft aan de gemeente maar dat alles zijn eigendom is en dat enz., Ook aanwezig het dwangbevel met
omschrijving van de goederen waarop beslag is gelegd.. waarop vermeld de getuigen: Dekker Jan Cornelis en Bijlsma
Jentje E. die dat ook tekenen, en aldaar sprekende met Rienks Klaaske Symons. Ook het antwoord van de Schout van
Stiens en Hallum Porte M. J. (Meindert Jans) 04-11-1814 (9)
Porte M. J. (Meindert Jans) Schout van de Gemeente Stiens ondertekend een document betreffende de militie Landstorm
enz. jaar 1815 (1)
Porte M. J. (Meindert Jans) Schout van de gemeente Stiens ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de huisvrouw van Gerbens Feije te Stiens dat dit Huisgezin in eene onaangename verandering ziet gebragt
daar zij 15 jaren eene Boerderij te Pingjum hebben gehad maar door de toestand van haar man hebben zij enz. jaar 1815
(2)
Porte M. J. (Meindert Jans) Schout van de Gemeente Stiens ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende het onderwijs enz. jaar 1815 (2)
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Porte M. J. (Meindert Jans) Schout van de gemeente Stiens ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende het request van de Armenvoogden van Hallum wegens het onderhoud van Jochums Akke enz. jaar 1816 (1)
Porte M. J. (Meindert Jans) Schout van de gemeente Stiens ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende het request van Wagenaar Jacob Pieters te Stiens verzoekende Alimentatie van de Armen voogden te Stiens
deze weigeren hen wegens onderhoud van zijn hoog bejaarde vader Wagenaar Jacob enz. jaar 1816 (2)
Porte M. J. (Meindert Jans) Schout van de Gemeente Stiens schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende agterstallig tractement dat de kerkgoederen te Finkum een Kleine Zathe en landen zijnde bezwaard
met enz. maar dat de tahs nog aanwezige familie Hommema ….? moet terug keren wanneer de Kerkvoogdij enz. jaar
1814 (2)
Porte M. J. (Meindert Jans) Schout----Brouwers W. (Willem) van beroep Huisman, Adjunct Maire wordt voorgedragen
tot het waarnemen van de functie van de Porte M. J. (Meindert Jans) Schout van de Gemeente Stiens bij zijn afwezigheid
enz. en Radersma Willem Dirks Huisman te Stiens wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar
1814 (2)
Porte M. J. (Meindert Jans) te Leeuwarden, hij zit in een commissie voor de benoeming van schatters der belastingen en
bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
Porte Pieter Jans 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)
Porte Wintje Rinks haar aanstelling als schoolhouderesse te Woudsend jaar 1824 (3)
Portegees W. W. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde eerste Bataillon,
Onderwerp: geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz. dat op het
eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het
Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de
Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)
Portegies Siemon Dirks van een kostganger Trijntje Kempes wordt vermeld als debiteur in Huisma Heerke Hendriks,
Onderwerp: dat hij de post heeft bekleed als lid van de gemeente Nes enzz. en zodoende de administratie enz., en
benoemd als Schoolmeester enz. enz.ook lijsten aanwezig met de administratie die achter is met de Debiteuren enz. jaar
1814 (6)
Portegis Dirk, de weduwe met 4 kleine kinderen, Ontvangen een deel van een gratificatie van 200 guldens, onderwerp het
verongelukken van de Veerboot thuis horende op Ameland op 14 augustus 1814 in de zuiderzee enz. enz. jaar 1841 (3)
Porter Pieter G. 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)
Portheine P. te Kampen 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)
Portheine Teunis wonende te Zwolle Beurtschipper van Zwolle op Leeuwarden het betreft een bekeuring te Leeuwarden
gegeven door de Commiesen van de Belastingen Veen van Fedde Benedictus en Horst ter Marcellus voor invoer van
Roggenkoek enz. jaar 1839 (4)
Portiek IJ. te Scharrens 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)
Portiek Oene 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)
Portiek Y. te Scharre…, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Portiena P. Lijst met de Zestien der voornaamste Kooplieden binnen Harlingen jaar 1818 (1)
Portijk Hans, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Portijk Sjoetrd Oenes 81 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)
Portkal G. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in
de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft 8 kolommen waaronder de rang,
geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)
Portkal G. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt in het jaar
de overzeesche bezittingen ingekomen gedurende de maand Maart1841 met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste
woonplaats, plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen , jaar 1841 (2)
Porttierrik te Kampen 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)
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Portugies Jan---- Wijma Sjoerds ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zondervan Willem,
Boer de Lijkle Jans, Vries de Jentje Jacobs, Kamerling Jan, Gerrits Ale, Portugies Jan, Park Folkert Jans, Willems
Gerrit, Bartles Willem, Jarigs Hijlke alle Schippers wonende te Harlingen dat zij metr hunne schepen op de 24e April
1814 in Pressing zijn genomen om de doortrekkende Landmilitie met hetgeen ze bij zich hadden van Harlingen naar
Amsterdam te vervoeren dat zij zulks ook zo hebben gedaan maar nog niet betaald zijn enz. jaar 1815 (2)
Pos Gerrit Dzn.. en Wester H. W. te Leeuwarden, een dossier betreffende de aanvrage van voornoemde heeren om
concessie van ene stoombootdienst Leeuwarden Amsterdam en over Harlingen en verdere tusschengelegen plaatsen
Deinum, Dronrijp, Franeker, Harlingen, zo mogelijk Workum, Stavoren en Enkhuizen met 2 schepen onder de firma
naam “Stoombootmaatschappij Leeuwarden Amsterdam” dit in een handgeschreven brief door hen ondertekend enz. enz.
met het advies van de secretaris van Leeuwarden om deze concessie te verlenen enz. deze is verleend door de Minister van
Waterstaat enz., jaar 1879 en 1880 (83)
Pos Jans---- Loon van F. (Folkert) Provisionele Schout van Rauwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende het request van eene Harmens Hinke ook een brief ondertekend door Jans Pos dat de kerk en
armvoogden verzoeken ontheven te worden van het onderhoud van Harmens Hinke weduwe van Jans Jan want zolang de
man leefde hebben zij enz. jaar 1815 (2)
Pos Pieter H. staat in een document Controle Bergum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn
Arrondissement enz. jaar 1841 (3)
Posma Bouke hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het Depot der
18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)
Posma F. H. te Oldeboorn 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)
Posma H. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Posma Jan 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)
Posma Jan Simkes, 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)
Posma Johannes , 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)
Posma Jouke, 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)
Posma L. J. Logementhouder hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek
aan het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar te
mogen afvaren teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers en
ingezetenen van Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz. om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden
te bewegen om de beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen enz. enz. de 65
ondertekenaars worden vermeld onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21)
Posma L. J. te Oosterwolde staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A. B.
(Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Posma L. J. te Oosterwolde 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)
Posma L. J. te Oosterwolde 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)
Posma L. J. te Oosterwolde 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)
Posma L. J. te Oosterwolde wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Posma Otte Jacobs 7 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)
Posma Pieter S., 161 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
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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)
Posma Roode Molles, staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits
en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar
1815 (5)
Posma S. H. de erven Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee, het welk wordt verzogt vergoeding van schade door
de eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de
jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)
Posma Sijmen Sijmens, 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)
Posma Sijmon Sijmons, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie
Canton Hallum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Posmus G. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier betreffende
dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h
Tjebbes en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is? En of hij enige
toestemming nodig heeft om met de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen
Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken om Van het
Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit
kanaal, Makkumer Stoombootreederij gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de
Makkumer en Parregaster Meerpolder ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz. jaren 1885-1910 (40)
Posmus Klaas, 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)
Post Enne Kapitein op de Gezusters, jaar 1838
Post ….? te Paesens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Post A. H. Kapitein is met zijn schip de Anna Catharina te Grimsby op 30 april gearriveerd komende vanuit Delfzijl staat
vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrekaankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Post A. te Sexbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Post Aant Jans Gezagvoerder op het vergane schip de Visch met een overzicht van de verzekerde waarde van het schip,
de lading, waar het gebeurd is enz. jaar 1879 (4)
Post Aant Kornelis Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van
Westdongeradeel heeft ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume
Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de
aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en visschers aldaar van het op 06-12-1821
tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de Ajax komende van Kronstadt
op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)
Post Aarnt Cornelis---- Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de
geborgen goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen
der equipagie aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen
gevonden in de roef van het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt
met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts
enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den
30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize
van de weduwe van Thijssens Marten en ten huize van Jong de Freerk Sipkes waaronder een bijbel met Gouden haken
op de eene Haas d. A. en de andere anno 1726 zijnde deze goederen geborgen door Schregardus Frederik Eelzes. Post
Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk Sipkes, Zeilinga Minne Martens, Mans Willem Riemerens, Vries de
Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, Post Weeltje Arends, Visser Ate Jans en Visser Auke Cornelis en ten
overstaan van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de in en uitgaande regten te Pazens en Zandbergen van Michiel,
Hayema Marten Hayes commissen bij de accijnsen afgesloten enz jaar 1819 (13)
Post Aarnt Kornelis berger van een gedeelte dezer vaten---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van
Westdongeradeel als Strandvonder aldaar is overgegaan tot taxatie en beschrijven van eenige vaten Teer door de
Visserschlieden van Moddergat in de zee drijvende gevonden er wordt een hele lijst opgemaakt en alle merken die op de
vaten staan genoemd enz. jaar 1820 (11)
Post Anne gehuwd met Somberg Sophia Elisabeth, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten
(blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere
geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Post Anne, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Post Aukje Tietes Moddergat Weduwe Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 355, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
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Post B. H. is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Post Bene Jacobs 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
Vollenhoven de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4)
Post Berend Jans Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815
(5)
Post C. C. .---- Osinga J. A. te Menaldum , Jentjes G. te Minnertsga , Lont J. A. te Sint Anna Parochien , Wassenaar B. A.
te Sint Jacob en Post C. C. de weduwe te Sint Jacob. Onderwerp; een hoofdelijke Quotisatie ten opzigte van de eigenaren
welke buiten onze gemeente woonachtig zijn ter voorkoming van dubbele enz. enz. jaar 1814 (3)
Post C. C.---- Wassenaar Tjerkje Arjens weduwe van Post C. C. te St. Jacobiparochie Onderwerp: Betaling Landmilitie en
daarop bezwaar en uitspraak jaar 1814 (1)
Post Cornelis K. in leven gehuwd met Wassenaar Tjerkje Arjens---- Wassenaar Tjerkje Arjens weduwe van Post Cornelis
K. Renteniersche wonende te Sint Jacobi Parochie Onderwerp een betaalde aanslag voor kosten voor de Landmilitie maar
dat zij wonende te Sint Jacobi Parochie geen dubbele enz. enz. jaar 1814 (1)
Post D. J. te St. Jacoba parochie 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)
Post D. J. te St. Jacobi Parochie 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)
Post D. P. 227 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)
Post D. 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)
Post de weduwe voor papier en boeken, Wordt vermeld op een staat van uitgaven gemeente Vrouwenparochie over 1813
enz. enz. jaar1814 (4)
Post Dirk J. te St. Jacobiparochie 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)
Post Dirk te Nieuwebildtzijl Beurt en Veerdienst van Nieuwebildtzijl naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8).
Post Dirk, 387 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)
Post E. J. te Arnhem Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de
voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Post E. J. te Rohel, Een transactie van een bekeuring om vervolging te voorkomen, jaar 1824 (2)
Post E. J. voor Gelderland, 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)
Post E. te Oudeschoot, 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)
Post Egbert Jans te Ooststellingwerf 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)
Post Eisse---- Ruygh C. schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven Narva Balken
op den Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R. volgens hierover
gelegde documneten namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) gevoerd door de Kapitein
Engels Aldert Jan welke den 18e der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz. ook aanwezig een notarisakte
van de Notaris Beets Simon Theodorus met de navolgende getuigen Haas de Tijs en Zunderdorp Cornelis voor den zelfde
firma Haas en Zunderdorp wonende beide heren aan het Schild binnen de gemeente van Texel in quqliteit bij een
notarisakte bij notaris Meyes Reinier en zijn ambtgenoot te Amsterdam waarin genoemd wordt Lammerts Anne Sytses
van beroep Koopman wonende binnen de stad Amsterdam in qualiteit en gemagtigde van de heeren Nap Harm Harms
wonende te Groningen en Post Eisse Schout der Gemeente Winschoten en Tonkes Eppe Edies Schout der Gemeente
Zuidbroek aldus procuratie bij de notaris Sitter de Rudolf residerende te Winschotenwaarin magtig gemaakt is de heer
Ruygh C. voornoemd in tegenwoordigheid van Grooff Reijer van beroep Koopman en Disper Mees van beroep
Sjouwerman verder genoemd openbaar notaris te Winschoten Sitter de R. en Wessemann Friedrich Heinrich en Larche
Klaas Pieter beide wonendete Winschoten verder Dorper S. Notaris te Amsterdam, Bommel van B. vanwege de Regtbank
en Helder J. Ck. Griffier jaar 1818 (13)
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Post Elizabeth Jacobs Domicilie van onderstand te Harlingen wordt vermeld op een staat van mutatien in het personeel der
van het Gouvernement overgenomen Bedelaars en Colonisten van de maand September als onslagen per 12 september
enz. jaar 1839 (4)
Post Enne Amsterdam naar St.Petersburg Kapitein op de Gezusters (Schiermonnikoog, jaar 1840
Post Enne Kapitein op de Gezusters, jaar 1841 (4)
Post Enne Kapitein op de Twee Gezusters, jaar 1837
Post Evert Jans 32 jaar wonende te Rotsterhaule staat vermeld als voorgerdragen persoon in een door Lijcklama a
Nijeholt de Militiecommissaris over een Militie Kanton in Vriesland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de voordracht van enige personen tot Officieren van enige Vacerende Plaatsen bij de Rustende Schutterij met
vermelding welk Bataillon en Compagnie enz. jaar 1817 (6)
Post Evert Jans 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)
Post Evert Jans te Rohel, onderwerp een proces verbaal jaar 1824 (2)
Post Evert Jans wonende te Rohel een procesverbaal wegens het verzuimde te betalen op het Lust of Tonnengeld enz. jaar
1824 (3)
Post Evert Jans, te Rohel, bekeuring wegens verzuimde betaling van lastgeld van drie vaartuigen enz. enz jaar 1824 (3)
Post F. weduwe van Feenstra D. te Leeuwarden dat haar 4 zonen ten dienste van het land zijn aangeboden door de moeder
en dit een offer voor de moeder is en dat de jongste Feenstra Henricus Egbertus thans fourier bij de 3e Comp. 9e
Bataillon Landmilitie in ’s Hage in Garnizoen en zij verzoekt dat haar zoon bevorderd mag worden in een brief die was
getekend door haar. enz. jaar 1815 (2)
Post Fedde Tijmstra 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)
Post Frans---- Metz G. D. Assessor en de secretaris Schots J. staat vermeld op een document Staat van onvermidelijke
kosten voorgevallen bij het verongelukken van het Kaagschip de Twee Gebroeders gevoerd geweest door schipper Sloot
Jacob op den 18e juni 1821 en vervolgens en welke de ondertekenaren Siestineren, behoort te worden betaald uit het
Provenue der Verkoop van het geborgene van gemeld schip wat is verkocht op 8 september 1823 enz. jaar 1823 (2)
Post Frederica de moeder Faber Joukjen Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente
Harlingen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke
Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)
Post Frederik Waeltjes Moddergat Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 354, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Post G. D. te Yzendyke 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)
Post G. O. te IJzendijke Praeses Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Post G. O. te IJzendijke Predikant Classis van IJzendijke 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)
Post G. O. te IJzendijke 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)
Post G. O. te IJzendijke 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)
Post G. O. te IJzendijke, 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
Post G. O. te IJzendijke, 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
Post G. O. te IJzendijke, 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)
Post G. O. te IJzendijke, 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
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provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel
Jaar 1822 (5) dossier (43)
Post Gerrit 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
Post H. † de weduwe hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen
Ordnnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1819 (1)
Post H. de weduwe van 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 (1)
Post H. de weduwe, 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 (1)
Post H. de weduwe, Onderwerp; een ordonnancie betreffende zegel en legesgelden enz. jaar 1818 (1)

Post Hans Teunes staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat.
Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen
(met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815
no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en
woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)
1246
Post Harm, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
05-07-1915
gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
116
Post Hein Reinzes---- Pabst van ….? Luitenant Colonel van ‘t 3e Bataillon Infanterie te Campen enz schrijft en
07-04-1814
ondertekend een brief aan de Commissarissen van Vriesland dat Post Hein Reinzes te Sneek, Gemt van Foppe Tieses te
Bolsward, Post Jacob Ages te Sneek, Bastien Sent Sjoerd te Hindelopen, Huisman Anne Tjeerds te Sneek en Bruinsma
Age te Sneek bij het Bataillon zijn aangekomen maar dat Jouwstra Hendrik Jonnes te Sneek bij het Bataillon niet bekend
is. Jaar 1814 (1)
199-C
Post Hein Rientzes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Sneek
26-03-1814
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)
176
Post Hendrik Jacobs 15 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde
1e Bataillon
persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal
22-04-1817
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)
B-39
Post Hendrik Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
18-02-1832
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)
6-C
Post Hendrik kind van Post Jannigje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de
04-02-1837
Gemeente Het Bildt opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke
Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
6-C
Post Hendrik Spatke zoon van Post Jannigje Hendriks, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente
07-02-1839
Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van
minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of
om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)
1-C blz. 2
Post Hendrik te Het Bildt, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17
01-03-1839
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)
13-01-1881
Post Hendrik, ---- Jongerhuis Petrus, Johannesma Gerrit, Hergaarden Gerrit, Boer de Alle, Boer de Johannes, Post
akte 47 t/m 50 Hendrik, IJsselmuiden Petrus, Nauta Frans, Vries de Sipke allen Trekschippers wonende te Franeker Onderwerp: o.a.
handgeschreven brieven met hun handtekeningen , een aankondiging van hun trekschuitdienst tussen Franeker en
Leeuwarden met hun 5 Jaagschuiten , wat ook in een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd
tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en
uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (5)
1475
Post Hendrik, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
05-10-1918
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
278-279
Post Herman---- Reitsma Romkje weduwe van Post Herman in leven Boekdrukkers te Leeuwarden ondertekend een
19-01-1814
brief met als onderwerp dat gemelde haar man bij resolutie van H. Ed. Mog.de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
in dato 6 november 1788 is gechargeerd met het Drukken van het vervolg van het Groot Placcaat en Charter Boek dezes
Gewests waardoor dezelve door aankoop eener kostbare letter en het in dienst nemen van bekwame werlieden en met de
invasie van den Franschen in 1795 enz. enz. jaar 1814 (10)
175
Post Hermanus-----Reitsma Romkje weduwe van Hermanus Post te Leeuwarden, haar man heeft bij leven aangenomen te
24-03-1817
drukken het Charterboek volgens contract van 6 September 1788 en daarvoor zijn drukkerij heeft moeten aanpassen en
geen ander werk kon aannemen en zij nu een billijke schadevergoeding mag verlangen enz. enz. jaar 1817 (4)
637
Post IJdede Jans---- Kate ten Pieter President Burgemeester van IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van
29-12-1817
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)
541D
Post IJtje Jans Kapitein op het Schip de vrouw Antje 12 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J.
17-10-1817
Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen
aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
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Deel 2, 12
13-07-1863

Post J. B. de weduwe te Makkinga 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)
Post J. Hoorn Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel , jaar 1920 (5)
Post J. J.te Marssum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Post J. te Heerenveen------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele
Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R. die door ziekte en gevorderde
leeftijd enz. enz., jaar 1879 (4)
Post Jacob Ages 454 IJlst 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)
Post Jacob Ages---- Pabst van ….? Luitenant Colonel van ‘t 3e Bataillon Infanterie te Campen enz schrijft en ondertekend
een brief aan de Commissarissen van Vriesland dat Post Hein Reinzes te Sneek, Gemt van Foppe Tieses te Bolsward, Post
Jacob Ages te Sneek, Bastien Sent Sjoerd te Hindelopen, Huisman Anne Tjeerds te Sneek en Bruinsma Age te Sneek bij
het Bataillon zijn aangekomen maar dat Jouwstra Hendrik Jonnes te Sneek bij het Bataillon niet bekend is. Jaar 1814 (1)
Post Jacob Ages, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Sneek
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)
Post Jacob Ages,---- Overwijk Sjurkje (Sjiertje) Symons (Simons) weduwe van Katsma Syben (Symen) wonende te IJlst
de Burgemeester van de Stad IJlst geeft te kennen aan de Militaire raad dat behalve hare zoon Katsma Klaas Sybes thans
in active dienst in de Landmilitie nog zonen heeft als volgt: Katsma Symen Sybes * 14-05-1793, Katsma Jacob Symens *
04-09-1795, Katsma Pieter Symens * 23-09-1797, Katsma Hessel Symens * 13-02-1800, Katsma Douwe Symens * 2605-1806 tevens een request van eerstgenoemde moeder dat haar zoon Katsma Klaas Sybes (Symens) die in de landmilitie
enz. door zijn werk als Scheepstimmerknecht voorziet in het onderhoud van haar en 5 broeders en dat zij van alle
onderhoud zou zijn verstoken enz. en verzoekt dan ook haar zoon Katsma Klaas Sybes (Symens) vrijstelling te verlenen
tevens erbij een ondertekende verklaring ter ondersteuning van haar request door Sitinga Jelle Broers(ondertekent als
Siettenga), Sneijder Jan Siemens, Post Jacob Ages onder IJlst en Wiersma Sipke Tjeerds te Heeg alle ongehuwd en zelf
vallende in de Landmilitie enz. enz. ook een verklaring van de President Burgemeester van IJlst Dijk van L. G. (Lammert
Geerts) jaar 1814 (9)
Post Jacob 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)
Post Jacoba Jacobs weduwe van wijlen Hoven ten Karel (in 1813 alhier overleden) wonende te Franeker bij ons
Burgemeesteren van de Stad Franeker klagten heeft gedaan dat zij vrugteloos herhaalde malen bij de Armenvoogdij van
Midlum vervoegd heeft om onderstand voor de jongste voordochter Helena ten Hove van wijlen haar man en diens
Huisvrouw Kiepe Johanna omdat deze aldaar geboren is en tot de Roomsch Catholieke Godsdienst gedoopt is te
Harlingen enz. jaar 1814 (3)
Post Jan Willems. te Oosterbierum Vermeld op het document Rekening van Ontvang en Uitgave ten behoeve van het
voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den
heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland in dato de 7e Augstus 1813 no
544 enz. (4 September 1813) jaar 1815 (8) (24)
Post Jan A. staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van
uitgevoerde droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop
anders restitutie wordt verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8)
Post Jan Berends te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente
van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte
van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Post Jan E. gehuwd met Kaiser Sophia, 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)
Post Jan Jans te Deinum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar
1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Post Jan Jans te Het Bildt 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)
Post Jan Jansen wonende te Harlingen , Onderwerp: zijn verzoek tot het bekomen van een afgifte van het Borderel, gehad
hebbende verevening in den Franschen Achterstand , ook genoemd Sluis van der ….? Agent Comptable te ’s Gravenhage
enz. jaar 1825 (3)
Post Jan Kerstes---- 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)
Post Jan te St. Annaparochie, Beurt en Veerdienst van St. Annaparochie naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).
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Post Jan W. te Oosterbierum, Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van
allen aard welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven van Allen Aard
Milaire over 1810, akte jaar1815 (2) (9)
Post Jan W. 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)
Post Jan Willems te Oosterbierm, Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van
allen aard welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen
aan Dorpsregters ), akte jaar1815 (2) (9
Post Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Post Jan, 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)
Post Jan, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Post 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 1866 (2)
Post 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 1871 (2)
Post Jannigje Hendriks, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen
van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner
verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn
vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)
Post Jannigje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Post K. K.---- Mug B. N. het betreft berigt van IJkgereedschap onder de IJkmeester van het District het Bildt te St.
Jacob.berustende en het blijkt dat die Mug nooit in St. Anna geweest is om zijn post waar te nemen enz. nog bij den
kastelein Post K. K. om iets te IJken en ten twede dat de Kuiper te St. Anna Meulen van der P. S. de Ijzers om de
Botervaten te IJKen van deze Mug zelfs in handen heeft gehad en daarmede de vaten geijkt enz. jaar 1814 (2)
Post K. Nijkerk Zijn gezin is voor de post van veldwachter niet bevordelijk wat nodig is voor het prestige van
eenveldwachter, jaar 1920 (1)
Post Kars Jans 55 is zijn volgnummer en IJlst 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)
Post Karst 1 is zijn volgnummer in de Gemeente IJlst Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers
opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama
a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Post Kasper , nummerverwisselaar voor Groenewoud Johannes Mart., 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)
Post Kasper, Nummerwisselaar in het 4e Bataillon Art. Bat. Mil. voor Groenewoud Joh. Martinus jaar 1825 (3)
Post Kerst Jans---- 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)
Post Klaas 89 jaar Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels, Krantenartikelen betreffende de Ramp met
de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1953 (dossier)
Post Klaas K. te Sint Annaparochie geeft in en request te kennen dat de gewezen heer Maire en Zetters dezer gemeente
dat in 1812 en 1813 enz. ten voordele van Beldt de Klaas Jans enz jaar 1815 (1)
Post Klaas Klaasen, Castelijn te St. Anna Parochie hij schrijft en ondertekend een brief waarin hij met verschuldigde
eerbied te kennen geeft dat hij nog tegoed heeft van de Heeren Maires van St. Anna Parochie wegens verteeringen door
denzelven in het jaar 1812 en 1813 ter somma van 200 guldens en en dat hij op zijn verzoek tot betaling een hebben zij
zulks gewigerd en een onbescheiden antwoord enz. en hij verzoekt nu aan de Gouveneur van Vriesland of deze enz. jaar
1815 (2)
Post Klaas Klazen---- 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)
Post Klaas Klazes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt
van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz.
1815 (3) Dossier (15)
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Post Klaas Klazes, 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)
Post Klaas Klazes, 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)
Post Klaas Klazes, 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)
Post Klaas, 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)
Post M te Den Haag Sollicitatie en voordracht tot Veldwachter te (Ferwerderadeel) , jaar 1919 (6)
Post M. te Den Haag Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)
Post M. te Den Haag wonende-----Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917
(2)
Post Maarten 28 jaar wonende te Den Haag, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de
betrekking van Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1915 (2) (dossier 7)
Post Maarten te Den Haag Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918
(1)
Post Marinus, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Post Marten Azn. naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887 (2)
Post Marten Azn. naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887 (2)
Post Marten Hz. , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Post Marten Hz. , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Post Marten Martens en Visser Monte Sijtzes, schippers van Paesens hebben aan wal gebracht o.a. 70 bundels natte en
door het zeewater beschadigde Hennip geborgen uit een beoosten Schiermonnikoog op de Koeplaat verongelukt Brikschip
enz. enz. jaar 1825 (3)
Post Marten Martens 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)
Post Marten Martens,---- Moddergat een opgaaf van geborgen goederen uit een vergaan schip op 19-08-1824 op de
zandplaat Den Bosch waarvan de naam onbekend is. Met de naam van de berger. Jaar 1824 (9)
Post Marten naar Java via Engeland, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1886 (2)
Post Marten naar Java, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Post Marten naar Kragerö, 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)
Post Marten naar Neva, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)
Post Marten naar Noorwegen, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)
Post Marten, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Post Marten, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Post Marten, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Post Marten, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Post Neeltje Jans, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij
zij enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde
kinderen verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10)
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Post Neeltje Jans, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het
Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de
gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor
opzending enz. enz. jaar 1839 (8)
Post Neeltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835
(7)
Post Neeltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Post Neeltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de
Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1836 (5)
Post P. R---- Buitmer M? een handgeschreven brief met zijn handtekening Betreft het ontslag en weder continueren van
zijn post gelast door de Burgemeester van Franeker Haisma J. (Johannes) en de Commies Post P. R. en wel alleen met
opzicht tot het Beestiaal Octrooi, ook genoemd worden Scheltema N. E. wegens nalatig gebleven gelden enz. enz. jaar
1814 (3)
Post Peter 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 Vollenhove de heer Sloet tot
Westerholt jaar 1818 (3)
Post Pieter Harmens een huis op ’t Noordwest van de Jacobine kerk 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)
Post Pieter Johannes uit de Gemeente Barradeel hij is met verlof en er wordt een verlof pas aan hem uitgereikt enz. jaar
1840 (3)
Post Pieter Reitsma---- Buchner W. C. Ontvanger van de Stad Franeker Hij wordt door het stadsbestuur van zijn functie
ontheven omdat hij om velerer reden zich de algemeene haat der Burgerij op de hals gehaald had ook al omdat hij na het
vertrek van de Franschen ten hunne voordeel verklaarde op een wijze enz. enz. maar hij wordt toch nog weer
aangenomen enz enz. ook wordt hij gedwongen af te dragen enz. enz., een mooi stuk, Wordt ook in genoemd de Commies
Post Pieter Reitsma (een getuigschrift voor hem), jaar 1814 (5)
Post Pieter Rijtsma 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)
Post Pieter Rijtsma, 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)
Post Pieter, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Post R. te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Post Rein Minnertsga Openbare middelen Tot vervoer van Personen, Stukken betreffende een concessie aanvraag van A.
L. Sanders te Amsterdam tot indijking en inpoldering van een deel van de Friese Wadden , jaren 1913 - 1918
Post Rienik, 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)
Post Rienik, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Post Rinske Aans Moddergat Weduwe Groen Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No.353, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Post Roelof, 55 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)
Post S. A. 8 is zijn volgnummer in de Gemeente IJlst Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers
opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama
a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Post Siebren H., 113 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)
Post Sijbren Harmens 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)
Post Sjoukje Gerrits, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de
ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
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Post Sybren H., 19 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)
Post 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)
Post Teertske Klazes, 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)
Post Teertske Klazes, 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)
Post Teertske Klazes, 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)
Post Teunis Gerrits 511 Haske 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)
Post Tiertske Klazes, 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)
Post Uilke, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Post van der Folkert, ---- Glasius Wierd, Heslinga Auke, Post van der Folkert, Wiegersma Douwe, Rekker Freerk, IJzema
Dirk Douwes, Dam Jan hendriks, Zijlstra Jan, Visser Albert Dirks, Veen van der Pieter, Schaaf van der Folkert, Poutsma
Rienk, Nagel van der Lijkle, Vries de Saapke Feddes weduwe van Tjammes Jan, Dijkstra Gerrijt en Westra Pieter alle
Rogge en Kleinbrood Bakkers te Dockum geven onderdanig te kennen dat ten gevolge van de belasting op het Gemaal
welke op den eerste januari 1814 is ingevoerd en dat zij door hun een Declarator van het gemalen Graan enz. jaar 1814 (3)
Post van der G. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den
landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft 8 kolommen waaronder de
rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841
(2)
Post van der G. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt in het
jaar de overzeesche bezittingen ingekomen gedurende de maand Maart1841 met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste
woonplaats, plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen , jaar 1841 (2)
Post van der J. E. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke
in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen
kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Post van der P.---- Jonker J. IJ. en Post van der P. het betreft de kosten van onderhoud die verpligt is opgelegd aan de
Armenkamer van Leeuwarden enz. jaar 1839 (3)
Post W. A. ---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans
liggende te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch
Keizerlijk Consulair agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel ,
tevens een Rekening wegens schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes,
Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post
W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T.
N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en Rittenberg Jacobus Policedienaar, enz. jaar 1822 (8)
Post W. A. te Moddergat wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Westdongeradeel 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 (6)
Post W. L. J. te Scharnegoutum 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)
Post---- Wassenaar Boye Arjens en Wassenaar Tjerkje Arjens weduwe Post Onderwerp een request betreffende betaling
Land Militie te Sint Annaparochie enz. Jaar 1814 (2)
Post Weeltje A. ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van Westdongeradeel en tevenbs Strandvonder met als
onderwerp: door enige vissers van het Moddergat onder Nes aangebrachte Rogge opgevist uit het verongelukte schip
waarvan hen de naam onbekend is zijnde aan land gebracht door Post Weeltje A. , Vanger Age Lieuwes, Vanger H. D.,
Visser Jan Douwes, Boer de Thijs H., Tietes Gerlof, Basteleur Goijtzen Jelles Kastelein in het Moddergat enz. jaar 1820
(3)
Post Weeltje A. ---- 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
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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)
Post Weeltje A.---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel het betreft de lading
van het Fransch Brikschip de L’Ernest gestrand op den 6e november 1821 en gekomen van St. Petersburg het betreft hier
de inventarislijst met de namen van de Bergers en wat zij van de lading aan wal hebben gebracht enz. jaar 1821 (6)
Post Weeltje A. staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van
uitgevoerde droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop
anders restitutie wordt verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8)
Post Weeltje Aarents berger van een gedeelte dezer vaten---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van
Westdongeradeel als Strandvonder aldaar is overgegaan tot taxatie en beschrijven van eenige vaten Teer door de
Visserschlieden van Moddergat in de zee drijvende gevonden er wordt een hele lijst opgemaakt en alle merken die op de
vaten staan genoemd enz. jaar 1820 (11)
Post Weeltje Aarnts---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel als waarnemend Strandvondeer
ten overstaan van de ambtenaren In en Uitgaande Regten en Accijnsen Tuinema, Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de
Lieme Andreas en Kelder Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van eneige vaten Jenever door de
Visschers Post Weeltje Aarnts, Wieringa Lieuwe Sytzes, Groen Bote Klaazes van het Moddergat geborgen, ook wordt
genoemd Walsma T. W. Politiedienaar en Klaasesz Jan Secretaris enz. jaar 1821 (5)
Post Weeltje Arends---- Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de
Assessor Hartmans H. D. (Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat
Engelsche Brikschip gestrand bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat Bosch van der Freerk Pieters en
Zee van der Jan Eintes beide Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e ten een uur het schip is
komen aanzeilen en op genoemd rif is gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen,
verder genoemd; Heezes A. Commies, Swart de R. Commies, Zwart Adolf Heeres Sybren , commies van de in en
uitgaande regten en accijnsen en namen van bergers Hoekstra Christ. Jan, Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes,
Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje Arends, Jong de Age Nuttes, Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis, en
als getuige Ros van der F. P. , Foekema E. verder genoemd Zwart Adolf Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus
Wolter en Glint Lume Andreas Commiesen van in en uitgaande regten, ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en
Hartmans Durk Hartmans enz. jaar 1819 (7)
Post Weeltje Arends---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van het Grietenij bestuur van Westdongeradeel als
plaatsvervangend Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is overgegaan tot het inventariseren van
de geborgen lading en scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum gestrande Brikschip Thetis gevoerd bij de
Capitein Osterbladh Jacob komende van Gamla Carleby in Zweden op weg naar Antwerpen is te Wierum geborgen door
Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes en Klein Age Alofs dan volgt een hele lijst met geborgen goederen, er
is verder gedaan ter presentie van Kammenga Symon Hendrik en Zwart de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en
uitgaande regten, verder geborgen door Post Weeltje Arends Visscherman uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof
Sytzes en Jong de Louw Ates, Dijkstra Sjolle Aukes, Basteleur Gooijtzen Jelles na iedere berger volgt een lijst met de
goederen die hij heeft geborgen, verder aanwezig als Commiesen Slaterus Wolter, Kelder Johannes, Glint Andreas
Lieuwe, Glint L. A., verder geborgen door Visser Take Eelzes , Groen Bote Klazes, Visser Tiete Aukes, Boer de Thijs
Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, enz. jaar 1821 (15)
Post Weeltje Arends---- Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de
geborgen goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen
der equipagie aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen
gevonden in de roef van het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt
met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts
enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den
30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize
van de weduwe van Thijssens Marten en ten huize van Jong de Freerk Sipkes waaronder een bijbel met Gouden haken
op de eene Haas d. A. en de andere anno 1726 zijnde deze goederen geborgen door Schregardus Frederik Eelzes. Post
Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk Sipkes, Zeilinga Minne Martens, Mans Willem Riemerens, Vries de
Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, Post Weeltje Arends, Visser Ate Jans en Visser Auke Cornelis en ten
overstaan van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de in en uitgaande regten te Pazens en Zandbergen van Michiel,
Hayema Marten Hayes commissen bij de accijnsen afgesloten enz jaar 1819 (13)
Post Weeltje Arends Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van
Westdongeradeel heeft ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume
Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de
aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en visschers aldaar van het op 06-12-1821
tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de Ajax komende van Kronstadt
op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)
Post Ynske Klazes, 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)
Post Ynske Klazes, 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)
Post Ynske Klazes, 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)
Post, Evert Jans, veenbaas te Oudeschoot, dossier met een handgeschreven brief met haar handtekening jaar 1841 (3)
Postelein Marcus ---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem
ondertekend , aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle
personen die worden gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz. en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans
Freerk beide te Wierum woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd

Velsma D. A. te Ameland, van de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder
Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha Jan Gerrits van St. Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald Visser Jan
van Meppel en Postelein Marcus van Groningen , Postelein Marcus, Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide
te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga Witteveen W. G. Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses,
Feling Klaas, Jong de Hoite Riekeles van van Franeker gehaald en naar het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. ,
Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen,
Tosma J. van Ferwerd, enz. enz. jaar 1814 (16)
Postema A. A. ---- Rengens de Doairere geboren van Lijnden , Bajuma O. J. en Postema A. A. een document van de
algemene rekenkamer finaal verrekende declaratieen van hen als gezamenlijk eigenaren van de Stavorensche Zuidermeer
tot support van de kostbaar onderhoud der dijken van dezen ingedijkten polder ten bedrage van fl. 200 en ene ten
behoeve van Brandsma Wybe Rommerts wegens vernieuwing van het Paalwerk van het westerhaven hoofd aan de
Lemmer over de lengte van 20 ellen ten bedrage van fl. 1125 en eene ten behoeve van Zaagma Gosse Sjoerds wegens het
repareren van de Zeesluis genaamd Molkwerinnerzijl ten bedrage van fl. 295 enz. enz. enz. jaar 1825 (5)
Postema A. A. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde
Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer
enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)
Postema A. A. 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)
Postema A. Kapitein op de Catrina, jaar 1837
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20- Postema A., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
10-1882
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
518
Postema Arend Arends Beurtschipper van Stavoren op Amsterdam ondertekend een brief aan de Gouverneur van
22-10-1817
Vriesland betreffende Militaire zaken en geeft met gepaste eerbied te kennen dat hij tot den post van 2e Luit. 3e Comp 2e
Bat. Rustende Schutterij is aangenomen maar er ontmoeten mij zoveel zwarigheden enz. jaar 1817 (2)
876
Postema Arent A. komt voor in : Brunger de weduwe Petrus . is vrijsteling verleend van Grondbelasting voor de
22-09-1822
Landerijen en gebouwde eigendommen in de Stavorensche Zuidermeer enz. enz. jaar 1822 (3)
598
Postema Arent Arends te Stavoren wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817
03-12-1817
(1)
396
Postema Asuerus Pieter---- Wenckebach C. H. Militiecommissaris een declaratie wegens reiskosten voor een naloting
19-04-1822
voor de Militie van Keiser Daniel Heins en Postema Asuerus Pieter beide geboren te Harlingen jaar 1822 (1)
1070-8
Postema H. J. te Arum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
279-321
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan
28-10-1840
de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag
der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
966/7 en
Postema H. J. te Warns staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14, 5
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
27-08-1839
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)
akte 2
Postema I.---- Deelstra A. H. te Zevenhuizen betreft een in werking stelling eener Stoombootdienst tussen tussen Wilp
00-00-1885
(Gem. Marum) in de vaart bij Postema I. en Groningen en tusschen Wilp (Gem. Marum) en Leeuwarden met het schip de
de Dolfijn, met vermelding van tussenstops vertrektijden en tarieven ook een gedrukt aanplakbiljet aanwezig door hem
ondertekend enz. jaar 1885 ( )
708-5_36a
Postema I. I.? te Oudkerk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B.
20-07-1841
(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)
1237+1344
Postema Jacob Jacobs, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van
25-10-1814
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)
1229-8, 11
Postema Jan Gerlofs te Wijmbritseradeel Staat vermeld op een Nominative Staat van miliciens met 11 kolommen
02-12-1839
informatie die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839 (7)
1229-8, 14
Postema Jan Gerlofs te Wijmbritseradeel Staat vermeld op een Nominative staat van miliciens met 11 kolommen
02-12-1839
informatie die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839 (7)
1114
Postema Joh. staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen
4e blz. van
voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt
kolommen
vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
15-09-1814
248-DD
Postema Marcus Reinder staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot
Depot
der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de
4e blz.
afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817
Nom. Staat
(4)
09-06-1817
143
Postema Pieter Jacobs---- Hoytema P. S. Schout van de Gemeente Akkrum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
09-02-1815
Vriesland betreffende dat hij de nodige orders had gesteld om het kind van Postema Pieter Jacobs en Pieters Hinke uit het
huis van Arrest te Leeuwarden te laten halen door twee vertrouwde personen op de 7e febr. Maar dat volgens de President
van de Raad van de Gevangenis het onmogelijk was om het kind uit de armen van de moeder te krijgen maar toen beloofd
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was dat zij het kind ook die verklaring is aanwezig en de namen van de 2 vertrouwde mannen zijn Stam Gerben en Wijk
van Uilke en zij ondertekenen enz. jaar 1815 (2)
Postema R. R. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….?
De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens
10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1
inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat
de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot
Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar
1814 (4)
Postema Roelof fuselier hij komt voor in een brief van de Luitenant Col. Commandant aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)
Postema S. S. , Meubelmaker, hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward, allen Kooplieden een document
van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz.
enz. aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten,
jaar 1880 (2)
Postema S. S. te Gaast staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter
ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Postema Sije Reins, 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)
Postema Sipke Sipkes te Oosterlittens 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)
Postema Wiebe Rintjes, 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)
Postema Willem S. 115 Oosterlittens 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)
Postemus Jurjen 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)
Postemus Rintje Lazes 789 is zijn volgnummer bij de 2e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof
absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Postemus Rintje Lazes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de
depots der 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie
der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof
absent bevinden enz. jaar 1817 (4)
Postena IJske Jouwes 583 Tjerkwerd 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)
Posterijen ; De staadsraad, Administrateur der Posterijen en verdere middelen van vervoer (Circulaire No. 191 en 192) jaar
1825 (6)
Postermans Wilhelmus Geb. ’s-Hertogenbosch, laatst gewoond hebbende te Soerabaja. Kanonnier 24-5-1836 Overleden te
Soerabaja (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)
Post Klaas Klazes, 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)
Plaats van der Jan, 176 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)
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Pijl Jan 219 Meppel 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)
Polaan van Jan 277 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)
Pop Jan 453 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)
Poppenhuisen de Kempenaer van Jan, 705 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)
Pitt Henri geb. 04-04-1786 Bolsward, 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)
Platfart ….? * 12-01-1787 Brussel wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de
Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van
eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van
hun incorrigibel slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje
van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar, ook
merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5)
Plomp Nicolas * 20-09-1790 Soignies wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de
Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van
eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van
hun incorrigibel slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje
van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar, ook
merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5)
Piller Moses Emanuel * 07-02-1791 ’s Gravenhage 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 september 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)
Postema Andries---- Postema Willem Sipkes * 17-04-1791 te Barradeel deze persoon is plaatsvervaner van Kloosterman
Taeke Annes en Postema Andries deze wordt niet bedoeld enz. jaar 1817 (2)
Postema Willem Sipkes * 17-04-1791 te Barradeel deze persoon is plaatsvervaner van Kloosterman Taeke Annes en
Postema Andries deze wordt niet bedoeld enz. jaar 1817 (2)
Pirlet Francois Joseph * 28-09-1792 Sclaijen wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van
Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en
Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand oktober 1817 op autorisatie van het
departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of
Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt
vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)
Planchon Joseph * 05-09-1793 Arderilles Dragonder; hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van
Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld
zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s
enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)
Poll van der Willem Frederik van der Poll* 01-09-1794 Utrecht Tot Doodstraf met den strop veroordeeld enz. met sign.
Post Johannes * Heine 01-06-1795, 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)
Platte Klaas Rinzes * 12-08-1798 z.v. Platte Rinze Klazes en Schuuring Zwaantje 1 is zijn volgnummer, hij staat vermeld
in een door Stellingwerf S. B. Assessor plv Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van
den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Platte Rinze Klazes---- Platte Klaas Rinzes * 12-08-1798 z.v. Platte Rinze Klazes en Schuuring Zwaantje 1 is zijn
volgnummer, hij staat vermeld in een door Stellingwerf S. B. Assessor plv Grietman van Lemsterland ondertekende brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende
personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Planke Johannes Franciscus * 16-02-1806 Brugge, Kannonnier in het Oost Indisch leger Artillerie Hij staat op de
Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn
weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad , Uit Oostindie teruggezonden met het schip de Margaretha Catharina in
1836 enz, en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals
lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz , jaar 1837 (4) dossier (20)
Pinsard Jean Arnold * 04-10-1806 Luik; 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,
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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)
Pol Hendrik Kars , Flankeur 8e afdeling Infanterie * 18-02-1810 Hoogeveen, 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)
Pits Koene wegens vertering 3 man Franschen 7 augustus 1810, 1e Hoofdstuk over 1810 en vroeger, Komt voor in
Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige
district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813 jaar 1815 (10)
Plomp Adriaan * 27-01-1811 Wijngaarden, Korps Rijdende Arillerie Kannonnier , 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 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)
Poort Jantje Arjens, 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)
Plaat van Pieter , Marinier Korps Mariniers * 04-07-1815 Naarden, 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)
Poppelen van Reinier Theodorus, Kannonnier geboren 26-05-1816 Teffelen veroordeeld tot de doodstraf met den strop
maar, enz. met signalement, jaar 1840
Polet Ismael hij wordt op 29-07-1818 benoemd tot Grietenij Ontvanger van Ameland en hij is beedigd op 30 november
enz. jaar 1818 (1)
Polman Gerardus, Kurassier afdeling Kurassiers no. 1 * 09-07-1819 Huissen, 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)
Pijl Antje Romkes---- Brouwer Symon Jacobs * 20-03-1820 Jubbega z.v. Brouwer Jacob Symons en Pijl Antje Romkes te
Jubbega wonende, Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Schoterland en wel Opgave ten
aanzien der Geloot hebbende personen enz. jaar 1839 (8) (17)
Pijnacker Boudewijn, Grenadier afdeeling Grenadiers * 23-04-1820 Hazerswoude, 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)
Pleunenberg Berber Kerstes---- Wit de Kerst Minzes *21-09-1820 Oudehaske Beroep Colonist wonende Veenhuizen, z.v.
Jans Minze en Pleunenberg Berber Kerstes , Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij
Haskerland en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen enz. jaar 1839 (8) (17)
Poel van der Govert * Oostvoorne 17-11-1821, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment,
lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige
Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Pokken----Koepokinenting een missievee van 18 sept. 1823 enz. dat de Onderwijzers en Onderwijzeressen geen kinderen
toe laten die ingeent zijn enz. enz. dit is ook van kracht voor de huisonderwijzers enz. jaar 1823 (1)
Piso Antje 09-09-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document
met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport
kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Poese Albert 09-09-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging
en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Poese Betje 09-09-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document
met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport
kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Post Jacob Jansen 18-05-1833 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)
Poese Grietje 26-04-1834 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)
Pistra L. S. Woont op zijn schip Schipper, 30-06-1837
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Pistra L. Schipper, 06-07-1837
Pistra J. J. Woont op zijn schip Schipper, 02-10-1837
Post Frederica 03-05-1839 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging
en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Pok van Wilh’s Nic’s Servatius 14-08-1839 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een
ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud
vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
‘Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index
Plantinga Rimke Hanzes fl. 5.60 voor arbeidsloon, komt voor in een document Geextraheert uit het Pastorie Rekening
Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes
en Landen) inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in
vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier (24)
Ploegsma Andries Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de
termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (10)
Ploegsma Jacob Cornelis, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de
termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (10)
Post Jan , 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1862 (2)
Post Jan , 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1863 (2)
Post Jan, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1862 (2)
Post Jan, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1862 (2)
Post Jan, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1863 (2)
Post Jan, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1863 (2)
Post Jan, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1864 (2)
Post Jan, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1864 (2)
Post Jan, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5
kolommen info. jaar 1864 (2)
Pijper Barend Hendrik * 06-03-Amsterdam 1819 , 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)
Pocker L. A. Kapitein is met zijn schip de Aurora op 26 april vanuit Dantzig vertrokken naar Amsterdam, staat vermeld op
het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met
haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Polak Judic Abraham, Fuselier 3de regiment infanterie * 26-04-1815 Amsterdam, 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)
Post E. Y. Kapitein is met zijn schip de Gezusters op 30 april vanuit Cuxhaven vertrokken naar Petersburg 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)
Poort Jetske Teeke, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de Gemeente Harlingen
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)
Ploeg van der J. voor Schoonmaakereedschap, 14 Augustus staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een
uitbetaling met het bedrag op enz. jaar 1816 (1)
Plantenga Pieter een certificaat van beediging hij is ber 21-12-1820 benoemd als Grffier van het Vredegerecht Hallum
i.p.v. Martin Pieter Francois die op zijn verzoek is ontslagen jaar 1821 (2)

