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Toegang 11 **
‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn, Samensteller van deze Index
Posthma E. E. 19 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Posthmus Rintje B., Rentenier te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van
de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Posthuis--- Heerenveen, Onderwerp: het aanleggen van zinkputten langs de Rijksstraatweg van het Logement het Posthuis tot aan
het huis van den Notaris Boschloo en dat deze gevaarlijk en hinderlijk daar liggen in de weg en het regenwater enz. enz. ook
aanwezig een getekende kaart van de situatie met alle gebouwen (O.a. het Gemeenthuis) ingetekend aan dat stuk straat jaar 1883
(12)
Posthuis Hendrik Jans Gaarder en Schoolonderwijzer te Drogeham , Vermeld op de staat van Beambten bij de belasting van het
Gemaal te Achtkarspelen jaar 1822 (3)
Posthuis te Kampen 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)
Posthuis, de Herberg in Heerenveen, Onderwerp: Vier Kozakken die die naar herwaarts zijn afgereisd zijn op gisteren met hunne
paarden alhier aangekomen enz. jaar 1813 (2)
Posthuma (ook Posthumus) Arend Arends ----Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Molenaar Hijlke Wijbes Houtkoper ter Lemmer en Posthuma Arend Arends te
Stavoren en Goot van der Jan Brands te Balk het betreft hun request enz. jaar 1818 (1)
Posthuma ….? (secretaris liquidateur) hij ondertekend een document net de vermelding in kennisse van ons Secretaris Liquidateur
en Schouten der gemeentens Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden den 29e maart 1815 met als onderwerp; Voordragt tot
Extenitie van de Achterstallige schulden van het voormalige district Dantumadeel enz. jaar 1815 (7)
Posthuma ….?---- Visser Barend & zoon Kooplieden te Harlingen als gevolmachtigde van Parker David van Leight voerende het
Schip Albion doch thans op desselfs reis van Leight naar Hamburg in averij liggende te Nieuwe Zijllen de procuratie gepasseerd
voor de Notaris Posthuma ….? te Drachten en voor de Notaris Wijma Sjoerd Simons te Harlingen en heeft ondergetekende
Zekema Geert Burghts Deurwaarder bij het vredegeregt van Holwerd wonende aldaar zig begevende bij de heer Hartmans H. D.
(Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel te Nes wonende enz. jaar 1819 (6)
Posthuma A---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request met antwoord en beslissing
betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier aanwezig een brief
met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J. Apotheker, Dreide van der
Tuttel M, Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen J. H., Lang de F., Werffers van
der ….?, Gorter K., Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C., Siersma D., Gelder van N. N?., Haikema D., Ruurdsma
J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan jaar 1846 (10)
Posthuma A. J. --- Mastenbroek Pieter J. & zoon te Sneek, Broek van der Pieter Meines te Drachten en Posthuma A. J. te
Leeuwarden onderwerp hun request maar volgens de Directeur der belastingen Breugel van C. dat zij om byzondere redenen
aanspraak maken op kwijtschelding tevens vermelding van beroep en waarvoor ze kwijtsschelding krijgen enz. enz. jaar 1818 (3)
Posthuma A. J. en Ulrich Paulus betreft hun rekwest tenderende om te verkrijgen moderatie van hunnen aanslag in het Patentrecht
enz. jaar 1819 (1)
Posthuma A. J. Hij staat in een lijst van Ordonnancie met de door hem geleverde producten en kosten enz. enz., jaar 1817 (2)
Posthuma A. J. onderwerp ;moderatie van Patentregt te doen verlenen betreft zijn beroep als Kalkbrander jaar 1818 (3)
Posthuma A.---- Posthuma J. F. en Posthuma A , Onderwerp: het gevaar van brand door het uitwerpen van vonken vanaf de
stoomboot Tivel tusschen Leeuwarden en Dokkum enz. jaar 1859 (6)
Posthuma A. te Makkum 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)
Posthuma A. wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der
Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen
informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Posthuma Abbe Jacobus en Ulrich Paulus te Leeuwarden, dat beide als Patentplichtige de 1e ondernemer openbare verkopingen en
de ander als fabrikant enz. enz. jaar 1819 (1)
Posthuma Abe A. de weduwe ---- Dijkstra Lammert Jacobs hij is één der eigenaren genoemd in 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)
Posthuma Abe Jacobus en Ulrich Paulus Fabrikanten te Leeuwarde, zij krijgen antwoord op de door hen ingediende reclames
betrfeffende vermindering op hun aanslag in het patentrecht over 1818 enz. jaar 1819 (1)
Posthuma Abe Jacobus Griffier te Leeuwarden wordt wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door Wielinga Van
Scheltinga E. E. (Everhardus Epeus) de Schout van de gemeente jaar 1814 (1)
Posthuma Abe Jacobus, 849 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)
Posthuma Abe Jacobus, en Ulrich Paulus beide te Leeuwarden Onderwerp; aanslagen in het recht van Patent enz. jaar 1819 (1)
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Posthuma Aetska Aedges gehuwd met Siccama Hendrik Jans , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als
reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en
Domeinen te Groningen jaar 1819 (4)
Posthuma Aetske Aedsges huisvrouw van Siccama Hendrik Jans Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der
Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der
Domeinen van Friesland, Drente en Groningen de heer Boelens van F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818 (3)
Posthuma Albert Sijbes 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)
Posthuma Andries 35 jaar politieagent te Apeldoorn hij heeft gesolliciteerd als veldwachter te Tietjerksteradeel en staat op de staat
van voordracht met personalia, jaar 1915 (4)
Posthuma Andries Okke, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Posthuma Anthonie F., 145 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)
Posthuma Anthony F., 13 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)
Posthuma Anthony T., 232 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)
Posthuma Antje staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van
hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)
Posthuma Antje W., 307 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)
Posthuma Arend A. , een handgeschreven brief met de handtekeningen van Bajema Otte Jacobs, Domna P. de weduwe Brunger P.
en Faber J. S. en Postema Arend A. zij verzoeken restitutie en vrijdom van grondlasten voor de landerijen gelegen in het
Stavorensche Zuidermeer enz. enz. jaar 1822 (8)
Posthuma Arend Arends hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e
Militie District Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het
3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)
Posthuma Arend Arends 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)
Posthuma Arjen Pieters te Dockum 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)
Posthuma Auke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Posthuma Bartele Wijtzes---- With de J. M. Schout van de Gemeente Buitenpost ondertekend een brief aan de Gouverneur van
waarin vermeld Bartels Bontje weduwe van Wijbes Wijtze en haren zoon Posthuma Bartele Wijtzes en dat zij en weduwe is met 6
kinderen en het betreft haar vermogen enz. jaar 1816 (1)
Posthuma Cornelis A., 163 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)
Posthuma Cornelis A., 234 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)
Posthuma Cornelis A., 4 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)
Posthuma Cornelis Jorrits, ---- Haer van der B. Lid van het Colegie Gedeputeerde Staten en de navolgende gecommitteerden zijn
bijeengekomen Westenberg Christiaan, Meij van der Foppe Jans, Westra Klaas Abes, Crol Dirk, Bosch Douwe Lieuwes, Wijnia
Anne Melis, Posthuma Cornelis Jorrits, Meester Gerrit Coenraads Leden van de raad van Ferwerderadeel en de Heeren; Bierma
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Hessel Jetzes, Kleffens van Nicolaas, Hiddema Abe Pieters leden van de raad van Westdongeradeel Onderwerp die onderling
hebben gesproken over enige verschillen der grensbepaling van Westdongeradeel en Ferwerderadeel en wel bij het weiland van
Wiersma Lieuwe Goffes (Gosses?) enz. verder staan hun handtekeningen onder dit stuk aar 1822 (3)
Posthuma de Jong B. , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Posthuma de Jong E. E. 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)
Posthuma Doeke Dokkum Zijn eervol ontslag als Veldwachter van Dokkum (2)
Posthuma E. te Gorredijk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco)
Grietman van Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Posthuma E. te Gorredijk wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Posthuma Elske Jurrits, 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)
Posthuma Evert Hinnes 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)
Posthuma F. T. 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)
Posthuma F. te Beetsterzwaag staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco)
Grietman van Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Posthuma F. te Beetsterzwaag wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Posthuma F. te Beetsterzwaag wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Posthuma F. te Beetsterzwaag, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Opsterland als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3)
Posthuma F?. te Beetsterzwaag staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Posthuma Folkert J. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Beetsterzwaag die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5
Posthuma G. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Dantumawoude jaar
1812 (3)
Posthuma G. W. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude
jaar 1812 (3)
Posthuma G. W. , voor schrijflonen in 1811 enz. , hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige
schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813 Jaar 1814 (4)
Posthuma G. W. gewezen Rentmeester van het voormalige district van Dantumadeel enz. de schout van Veenwouden Wiersma G.
S. mededeeld dat hij alleen het dorp Veenwouden Specteerd enz. en hij met de gedane rekening geheel onbekend is enz.jaar 1815
(2)
Posthuma G. W. hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
jaar 1812 (2)
Posthuma G. W. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Kessens Jan
van beroep Koopman te Dokkum dat hij voor den aftogt der Franschen uit dit land benoemd is geweest tot Lid der Naitionale Garde
en voor de belegering van Delfzijl een Remplacant in dienst heeft gehad enz. jaar 1815 (2)
Posthuma G. W. Secretaris Liquidateur van Dantumadeel over den jare 1811 Onderwerp: rekening van Ontvang wat hij nog moet
afdragen enz. jaar 1817 (1)
Posthuma G. W.---- Sytzama Douwe Jan Vincent van, (Baron), Manger Symens Pieter en Wiersma G. S. die als Maires en
Schouten van Feenwouden zij hebben nog geld tegoed enz. enz. De deurwaarder van kantoor Bergum die ondertekend
(handtekening niet te lezen), dat op den 13 Juni 1812 door Posthuma G. W. gewezen Rentmeester van het voormalige district
Dantumadeel met overleg van de heer schout Boersma H. B.( Hotze Egberts) benevens Boer de Jan Willems enz. enz. jaar 1815 (4)
Posthuma G. W.---- Zijlstra Jan Takes van beroep Zijlphester op de Nieuwezijllen onder Engwierum geeft met onderdanige eerbied
te kennen dat hij deze post voor den tijd van 18 jaren met alle getrouwheid en vlijt heeft bediend maar wgens de geringe
scheepvaart levert dat voor hem geen bestaan op en verzoekt dan ook aan de Gouverneur van Vriesland om gratis gebruik te mogen
maken van enz. deze brief is ondertekend door Posthuma G. W. jaar 1815 (2)
Posthuma G. Wybes 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)
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Posthuma Gerhardus Wiebes---- Bersma Hendrik, Herbergier te Rinsumageest gecondimneerd om op gemelde voorwaarden over
te nemen van Brouwer Gerrit Andries Zoutzieder te Dokkum een Huis en Herberg te Dokkum D. no. 124 voor eene Zomma van f.
4000 (aanwezig in dit dossier de Notariële Koopakte bij Notaris Posthuma Gerhardus Wiebes) enz. jaar 1825 (5)
Posthuma Gerhardus Wiebes---- Parker David wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van
Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en
aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar
er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk
weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide
visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den
Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van
zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel
conflict geworden, ook een notarieele akte gepasseerd voor de notaris Posthuma Gerhardus Wiebes waarin genoemd worden Nauta
Wiebe Paulus Zeilmaker en Rijsinga Jan Paulus Korfmaker als getuigen enz. verder Scherr Georg August Koopman te Hamburg,
Knorre Gustaaf Koopman te Hamburg voor de firma Rucker Conrad en Knorre bij de notarissen Wulbern Hein en Hilgenfeldt
Joachim Christiaan te Hamburg gepasseerd verder genoemd Alberda ….? Jz. , Brink Evert, Boumans C. en Wijma Sjoerd S.
Notaris jaar 1819 (25)
Posthuma Gerhardus Wiebes te Dockum 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)
Posthuma Gerhardus Wiebes te Dockum, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten
van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Posthuma Gerhardus Wiebes te Dokkum, 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)
Posthuma Gerhardus Wiebes.---- Veen van der Meindert voogd over zijn broer Veen v.d. Hillebrand en Posthuma Gerhardus
Wiebes. De vader van Veen v.d. Hillebrand leed geruime tijd aan ene smartelijke en pijnlijke kwaal enz. enz. en verzoekt dan ook
enz.(5) jaar 1824
Posthuma Gerhardus Wijbes---- 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)
Posthuma Gerhardus Wijbes tot Auditeur 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)
Posthuma Gerrit Hendriks 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)
Posthuma Gerrit Hendriks te Opsterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur
enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Posthuma H. Veldwachter te Hemelumer Oldephaert standplaats Koudum, een handgeschreven brief met verzoek tot ontslag, en
zijn eervol ontslag verleent jaar 1917 (3)
Posthuma Hendrika L. Boer 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)
Posthuma Hermina Jurrits, 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)
Posthuma Hessel te Apeldoorn , , 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)
Posthuma Hessel te Apeldoorn , Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (4)
Posthuma Hessel te Apeldoorn, 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)
Posthuma J. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad
Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document
genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden
der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Posthuma J. E. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Posthuma J. F. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen
welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de
aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Posthuma J. H. 47 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)
Posthuma J. hij staat vermeld op een document van betaling voor kosten gemaakt bij de loting van de Landmilitie enz. enz. met
bedragen enz. jaar 1814 (1) dossier (6)
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Posthuma J. S. te Holwerd, wordt vermeld op: Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij
Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken enz. als
verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Posthuma J. te Akkrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Posthuma J. te Damwoude staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes)
Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. 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)
Posthuma J. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel 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)
Posthuma J. te Gorredijk, Lid van de Kamer van Koophandel te Opsterland jaar 1917 (1)
Posthuma J. W. te Damwoude wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Posthuma J. W. te Damwoude, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3 )
Posthuma J. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden
benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz.
jaar 1841 (8)
Posthuma Jacob Aukes 27 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Posthuma Jacob Gales Militair in guarnisoen te Leeuwarden en Spoor Albert Tjipkes oud 71 jaar geboren te Kollum wonende te
Driesum beide beklaagden voor de Regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden wegens terzake van verzuim van aangifte voor de
Nationale Militie (Posthuma Jacob Gales is de pupil van Spoor Albert Tjipkes) de straf is een geldboete of gevangenisstraf enz. enz.
jaar 1825 (2)
Posthuma Jacob Geeles voorgevende aangegeven dat hij geboren is in 1806 maar bij excaminatie der Doopsgezinde registers is
gebleken dat hij geboren is 08-08-1805 te Driessum jaar 1825 (1)
Posthuma Jacob Geeles, Hij wordt vermeld op de staat van Opgaaf van Personen als niet ingeschrevenen in dienst gesteld enz.
Militie Cantons 1-8, jaar 1825 (2)
Posthuma Jacob Gules te Rinsumageest zoon van Gales Gale en Schaafsma Grietje Jacobs beide overl. zijn voogd is Spoor Auke
Tjippes, van beroep Bijker, hij heeft zich niet gemeld voor de nationale militie omdat hij meende in 1806 geboren te zijn (een
doopakte van 08-10-1805 is in het dossier aanwezig) maar is wel in de dienst gegaan jaar 1825 (4)
Posthuma Jacobus & Comp. Een provisionele aanbesteding voor een paar Vloeddeuren voor de sluis van Grote Zeesluis te
Harlingen enz. jaar 1814 (2)
Posthuma Jakob staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Posthuma Jan , Docter wonende te Dragten dat hij sedert enige tijd is benoemd en aangesteld als Lid der Schutterij maar dat hij
wegens zijn zwak lichaamsgestel en dat hij van tijd tot tijd bloedspuwingen heeft zig buiten staat voelt enz. deze brief iaan de
Gouverneur van Vriesland is ondertekend door Foekema N. jaar 1815 (1)
Posthuma Jan Abes---- Dijkstra Lammert Jacobs hij is één der eigenaren genoemd in 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)
Posthuma Jan Carel , komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Posthuma Jan Carel, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Posthuma Jan de weduwe, hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij over 1813 te
hoog en onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz. jaar 1814 (4)
Posthuma Jan F. 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)
Posthuma Jan Jans, 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)
Posthuma Jan Jurrits, 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)
Posthuma Jan S(ierds?) 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)
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Posthuma Jan 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)
Posthuma Jan W. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel 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)
Posthuma Jelle Pieters 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)
Posthuma Job Engberts Dam van Hendrik Fzn. Verveener, Posthuma Job Engberts Koopman te Gorredijk, Boer de Hans Hanses
Koopman te Gorredijk, Boer de Hate Hanses Koopman te Gorredijk, Ondernemers der Nieuwe Stoombootdienst Gorredijk,
Oldeboorn, Akkrum, Sneek en Leeuwarden met de Stoomboot de “Tjerk Hiddes”, maken bekend in een handgeschreven brief die
zij ondertekenen en een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) dat de Stoombootdienst voornoemd, vanaf 6 Mei enz. ,
tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook
vermeld jaar 1881 (7)
Posthuma Joh’s Carel 425 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)
Posthuma Joh’s geeft met eerbied te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staatdat hij op
aanmoediging van aanzienlijke ingezetenen dezer Stad en tot vinding van zijn bestaan voor zijn talrijk huisgezin met negen
kinderen en voor enige jaren een geschikte locaal voor eene Comedie te bouwen welke hij dan aan een Toneel gezelschap tijdens de
kermis verhuurde enz. jaar 1814 (3)
Posthuma Johannes van beroep Koopman in Hout te Harlingen laat in een brief aan de Gouverneur van Vriesland weten dat hij
enige weken geleden voor de Nieuwe Schutterij dezer Stad als Fuselier is gedesigneerd maar dat hij voldoende persoonlijke
redenen heeft om van de Schutterij enz. en dat zijn broeder Posthuma Sicco enz. en onder de brief staat (Get) Hanekuik Jacob jaar
1815 (2)
Posthuma Jure Sijmons, 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)
Posthuma Jurrit Jurrits jr. , 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)
Posthuma Jurrit Jurrits sr. , 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)
Posthuma Jurrit Jurrits†, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (11)
Posthuma K. J. te Westdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Posthuma Kijlstra Gerbe 2e Luitenant wordt benoemd in gen oemde functie door Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden enz. voor de Dienstdoende Schutterij van Dragten enz. jaar 1815 (2)
Posthuma Kijlstra Gerben staat vermeld in een document van voor te dragen personen als Officieren bij de Schutterij van Dragten
met vermelding van rang enz. jaar 1815 (3)
Posthuma L. naar Amerika, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Posthuma Lieuwe naar Amerika, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Posthuma Lieuwe naar Batavia , 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)
Posthuma Lieuwe naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Posthuma Lieuwe 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
Posthuma Lieuwe 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 1886 (2)
Posthuma Lieuwe 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 1886 (2)
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Posthuma Lieuwe naar 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)
Posthuma Lieuwe 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 1888 (2)
Posthuma Lieuwe, 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 1890 (2)
Posthuma Lourens Lourens, Huurder te Lollum Hij wordt voorgedragen als Zetter aldaar, en wordt vermeld in een document 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)
Posthuma Luardes hij wordt voorgedragen voor de functie van 1e luitenant bij de 2e Comp. 8e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814
(1)
Posthuma Luardus van Beroep heelmeester ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland geeft te kennen dat zij niet de
dag des heerens kunnen vieren omdat de officier van de Landstorm hen op zondag laat exerceren enz. jaar 1815 (1)
Posthuma M. de Gouverneur van Vriesland gelezen hebbende een verzoek van voornoemde en andere werklieden aan de slatting
der Menaldumervaart ook vermeld de Grietman Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe, van
Menaldumadeel jaar 1841 (4)
Posthuma M. ondertekend namens de werklieden in de vaart van Berlikum naar Ritzummerzijl een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een klagt tegen de aannemer met vermelding van vele klagten enz. jaar 1841 (4)
Posthuma M. te Rinsumageest staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Posthuma Nicolaas , 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 1900 (2)
Posthuma Nicolaas 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 1898 (2)
Posthuma Nicolaas, 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 kolomn Foekemen info. jaar 1899 (2)
Posthuma O. H. 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)
Posthuma O. of B. te Makkum 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)
Posthuma O. te Makkum 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)
Posthuma O. te Makkum 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)
Posthuma O. te Makkum 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)
Posthuma---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van de Stad Harlingen en Blok K ter Ordonnantie ondertekenen een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door het ontslag van Rodenhuis Pieter thans
geplaatst de Heeren Posthuma en Pettinga verder genoemd Ruitinga Johannes die enz. jaar 1816 (1)
Posthuma---- 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 door het ontslag van Rodenhuis Pieter
ten zijnde geplaatst de Heeren Posthuma en de Haas enz. jaar 1816 (1)
Posthuma Pieter Johannes Elze, Winkelier te Rijperkerk, hij komt voor in een dossier met solicitanten voor de functie van
Veldwachter te Nes (Ameland) waar o.a. de krant in zit met de advertentie waar een Gemeente Veldwachter wordt gevraagd. Jaar
1920 (2)
Posthuma Pieter S. staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor
de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Posthuma Pijter Pijters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden en dat hij reeds geruime tijd als boeren knegt enz. enz.jaar 1828 (7)
Posthuma---- Postma W. C. Koopman en Wethouder te Harlingen , hij klaagt over gebrekkige politietoezicht wegens diefstal van
Veldvruchten enz. wordt ook in genoemd Posthuma de Commandant Rijksveldwacht te Leeuwarden, ook Bakker J. te Menaldum
jaar 1919 (16)
Posthuma R. D. 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
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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)
Posthuma R. D. te Dragten staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Posthuma R. D. te Dragten uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij 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)
Posthuma R. D. 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)
Posthuma R. D. 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)
Posthuma R. F. 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)
Posthuma R. O. de weduwe te Tjerkwerd 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)
Posthuma R. R. te Makkinga wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Posthuma R. S. te Holwerd 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)
Posthuma R. S. te Holwerd, wordt vermeld op: Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij
Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken enz. als
verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Posthuma R. 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)
Posthuma R. 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)
Posthuma R. W. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr.
Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de
algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar
de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)
Posthuma Rinse Rinses te Barradeel 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)
Posthuma Roel F. , 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)
Posthuma Roel Fokkes---- Haersma van Vierssen Luitenant Collonel van het 10e Battaillon Landstorm arr. Heerenveen
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken betreffende het ontslag van Sluiter Roel
Reinders of er ook bedenkingen tegen hem bestaan zijnde verhuist naar Smilde en verzoekende zijn ontslag als 1e Luitenant en
Posthuma Roelofjen (wijlen) Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van
de Rekenkamer aan de Rentmeester te Vollenhove der Domeinen Stoet tot Westerholt , jaar 1818 (3)
Posthuma S. ---- Pettinga G. Onder Adjudant bij het 2e bataillon Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie Schutterij en het betreft de vaceerende plaats als 2e Lieutenant der 2e Comp. enz. en dat eindelijk de
heer Boer de Jan tot deze post is benoemd verder wordt genoemd Siersma D. als kapitein 1e Comp. 2e Batt. , Rodenhuis B. en
Posthuma S. tot 1e Luitenant en Feersma J. tot Sergeant Majoor enz. jaar 1817 (6)
Posthuma S. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad
Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document
genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden
der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Posthuma S. J. Houtkoper te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document ; dat zij na
diverse pogingen bij de Koning en gedeputeerde staten een verzoek tot ordonnantie tegen de stedelijke regering van Harlingen
om op de z.g.n. Kleine Sluis deze te herstellen en gangbaar te maken enz. enz. jaar 1823 (4)
Posthuma S. te Holwerd 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)
Posthuma S. te Oostermeer 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)

8285

615-2, 36,2
19-06-1840

8356

328/27-5
03-04-1841

6416

128
28-03-1817

6387

98
24-09-1814

6394

338
18-04-1815
240
31-05-1817
603
12-06-1815

6418
6396

6395
6402

6404
6396

9187
6379
9180
6864
8308
6395

6004
6257

8380

6631

8285

505
22-05-1815
922-1+3
09-12-1815

58-3
01-02-1816
619D
23-06-1815
908
06-07-1918
51
14-01-1814
1246
05-07-1915
26/1-C, 86
07-01-1825
2086-15
01-11-1840
446
08-05-1815
836
04-10-1815
410-4
28-04-1815

833-2
24-08-1841
Menaldumadeel
1114
7e blz. van
kolommen
15-09-1814
615-2, 8-1
19-06-1840

8280

526-1, 8
22-05-1840

8296

837/7
21-08-1840

8197

687-1
06-07-1839

Posthuma S. te Oostermeer 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)
Posthuma S. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden
benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz.
jaar 1841 (8)
Posthuma Sicco ---- Rodenhuis IJ. Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Vacerende post van Capt. der dienstdoende Schutterij door het ontslag van Siersma Doeke verroorzaakt zijnde enz.
verder genoemd Posthuma Sicco 37 jaar en Feersma Jan 36 jaar en de benoeming van Rodenhuis Bouwe 26 jaar tot Capitein mede
ondertekend ter Ordonnantie>>door Blok K. enz. jaar 1817 (3)
Posthuma Sicco---- Blok Menne hij komt in plaats van op deszelfs verzoek ontslagene Miede(ma?) Rein tot 2e Luitenant bij de 1e
Comp. is aangesteld en de Heeren Ruitinga Johannes tot 1e Luit. Voor de heer Spr(ee?) Sjoerd en Posthuma Sicco tot 2e Luitenant
voor Peaux H. bij de 2e Comp. te Harlingen enz. jaar 1814 (1)
Posthuma Sicco hij wordt voorgedragen door Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) in naam van de President Burgemeester die afwezig is
als 2e Luitenant bij de Schutterij van Harlingen enz. jaar 1815 (2)
Posthuma Sicco is benoemd en aangesteld als 1e Luitenant bijde dienstdoende Schutterij te Harlingen op voordragt van de1817 (
Minister van Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817 (2)
Posthuma Sicco----- Posthuma Johannes van beroep Koopman in Hout te Harlingen laat in een brief aan de Gouverneur van
Vriesland weten dat hij enige weken geleden voor de Nieuwe Schutterij dezer Stad als Fuselier is gedesigneerd maar dat hij
voldoende persoonlijke redenen heeft om van de Schutterij enz. en dat zijn broeder Posthuma Sicco enz. en onder de brief staat
(Get) Hanekuik Jacob jaar 1815 (2)
Posthuma Sicco staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Harlingen met
vermelding van rang enz. jaar 1815 (5)
Posthuma Sicco staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van
ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de
Dienstdoende Schutterij van Harlingen ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke Compagnie enz. jaar 1815 (2) Document
(13)
Posthuma Sicco staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in
de Gemeente Harlingen aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie enz. jaar 1816 (3)
Posthuma Sicco staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland namens de President Burgemeester van Harlingen betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de
Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)
Posthuma Siebren A. Garijp Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)
Posthuma Sieds Sakes te Ternaard, de heer Maire bericht dat voornoemde zich door achterhouding en moedwillige verzwijging aan
zijn verplichtingen ten aanzien van de Landmilitie Enz. enz. en vraagt nu wat hij moet doen enz. jaar 1814 (1)
Posthuma Sietske, 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)
Posthuma Sipke Sipkes te Smallingerland 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)
Posthuma Sjoerd Sjoerds 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)
Posthuma Suardus---- Faber J. Schout van de Gemeente Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de
Heeren capiteins van 9e Batt. Landstorm de wekelijkse exercitie hebben bepaald op Zondagen en van de Officieren op zaterdag
volgens Posthuma Suardus Heelmeester te Gorredijk enz. jaar 1815 (2)
Posthuma Sybe Engberts te Ureterp , Onderwerp de verkoop van zijn in beslag genomen goederen enz. jaar 1815 (1)
Posthuma Tade Tades Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig
gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden
met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Posthuma te Dronrijp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5)
Gehele provincie (122)
Posthuma Theunis Joh’s staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen
voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld
wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Posthuma W. J. te Akkerwoude wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Posthuma W. J. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel 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)
Posthuma, 16 eigenaren van panden in Dokkum (lijst van zodanige personen die hun huis te laag in huurwaarde hebben
aangegeven .Familienamen zijn: (Fochteloo, Beekkerk, Slooten, Steenwijk, Andree, Helder, van der Weide, Talma, Faber, van der
Weide, Gratama, Klaver, Vries en Posthuma) , jaar 1840
Posthuma? E. S. (ondertekend als Poothuma E. S.) mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van
Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot
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belang dat voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk,
Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)
Posthumis Kornelis Jorrits te Ferwerd 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)
Posthumus ….? 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)
Posthumus ….? te Harlingen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Posthumus A. de weduwe 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)
Posthumus A. H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Posthumus A. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Posthumus A. H. te Augustinusga 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)
Posthumus A. Hij tekent als Districts Gecommiteerde het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het
voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4)
dossier (26)
Posthumus A. R. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle
inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot
vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die
aanvraag GEEN bezwaren hebbenen vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)
Posthumus A. 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)
Posthumus A., Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Posthumus Aartje J. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Posthumus Adriaantje, 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)
Posthumus Adrianus Boekbinder Onderwerp zijn declaratie van kosten Jaar 1841 (1)
Posthumus Alle U.---- Hayma Aafke Reinderts weduwe van Posthumus Alle U. te Ternaard, een antwoord op haar request wegens
vrijstelling boete wegens de nalatenschap van Posthumus Bokke Ulbes jaar 1824 (3)
Posthumus Alle Ulbes----- Hayma Aafke weduwe van Posthumus Alle Ulbes te Ternaard, betreft de nalatenschap van Posthumus
Bokke Ulbes overl. 26 april 1824, verzoekt vrijstelling van boete wegens verzuim enz, jaar 1824 (2)
Posthumus Andries Andries ---- Boer de Tjalling Menzes Landbouwer op het Nieuwland onder Engwierum oud 74 jaren,
Posthumus Andries Andries 52 jaar Boerenarbeider aldaar wonende (hij kan niet schrijven en zet een kruisje) , Wierstra Sake
Pieters oud 46 jaren (Hij tekent als S. P. Wijerstra Guardenier te Dijkstrahuizen onder Engwierum en Dijksra Sieger Freerks (hij
kan niet schrijven en zet een kruisje) Boerenknecht op het Nieuwland onder Engwierum oud 27 jaren verklaren bij deze
gezamenlijk op requisatie van de Armbezorgers van Engwierum dat zij Talma Jacobus Nicolaas kennen en dat hij voor Mei 1811
op een kamer bij Boer de Tjalling Menzes woonde enz. Posthumus Andries Andries weet te melden dat dat wel 6 weken voor
Mei 1811 was enz. enz. tevens een handgeschreven en door hem getekende brief van Koopmans Syds Harmens die te Brantgum
en ook een verklaring stuurt getekend in bijzijn van de Veldwagter Holwerda K. W. jaar 1815 (5)
Posthumus Andries Apeldoorn Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter te Tietjerksteradeel (2)
Posthumus Anne Annes laatst weduwe van Bergsma Sipke te Sneek woonachtig houdende haar verzoek dat haar eerste zoon
Wellema Hendrik gediend hebbende bij de 18e afd. 1e batt. 4e komp. Nat. Mil. In de plaats mag worden gesteld van den tweeden
Wellema Anne dienende bij het reserve batt. 4e Comp. der 8e afd. enz. jaar 1837 (4)
Posthumus Anske A. 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)
Posthumus Aucke te Tjerkwerd; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Posthumus Bokke Ulbes---- Hayma Aafke weduwe van Posthumus Alle Ulbes te Ternaard, betreft de nalatenschap van Posthumus
Bokke Ulbes overl. 26 april 1824, verzoekt vrijstelling van boete wegens verzuim enz, jaar 1824 (2)
Posthumus Bokke Ulbes -----Posthumus Alle U.---- Hayma Aafke Reinderts weduwe van Posthumus Alle U. te Ternaard, een
antwoord op haar request wegens vrijstelling boete wegens de nalatenschap van Posthumus Bokke Ulbes jaar 1824 (3)
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Posthumus Bonne Bonnes, de President Burgemeester der Stad Franeker schrijft dat voornoemde in Franeker geboren is maar te
Harlingen woont en dat hij direct na zijn Desertie bij den Luitenant Colonel Sytzama ….?, heeft aangemeld dat hij in behoeftige
omstandigheden leeft maar van goed en onbesproken gedrag en zig wel weer bij de mrine wil enz. enz. jaar 1814 (2)
Posthumus Coenraad 477 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)
Posthumus D. J. Holwerd Schipper Schipper, Beurtvaart van Holwerd op Leeuwarden en Dokkum dat hun verleend octrooi van 2
oktober 1717 enz. enz. met reglement en prijslijst, jaar 1822 (43)
Posthumus D. J. te Holwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Posthumus D. staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van
Barradeel 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)
Posthumus D., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters
en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Posthumus de weduwe te Lekkum 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)
Posthumus Dirk hij heeft zijn functie als onderwijzer te Spannum op 9 Maart aanvaard enz. jaar 1823 (1)
Posthumus Dirk hij is benoemd tot schoolonderwijzer met den 3e ranh op de school te Spannum enz ook genoemd Roman T. J. te
Franeker enz. jaar 1823 (1)
Posthumus Dirk Rutger, 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)
Posthumus Dirk te Tzummarum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Barrradeel 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)
Posthumus Douwe 29 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Posthumus Douwe Jans 455 Ternaard 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)
Posthumus Eeske Jurrits, wordt vermeld op de Nominative Staat 127-54 der kinderen van de Gemeente Opsterland opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Posthumus Eeske te Opsterland, 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)
Posthumus Elske Jurrets, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Opsterland opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Posthumus Elske, 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)
Posthumus Elske, 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)
Posthumus F. N. overdracht van de administratie van de Ontvanger te Dokkum i.v.m. zijn overlijden , aan de nieuw benoemde
ontvanger Heeckeren Walraven Robbert Jacob Dirk ten huize van de Ontvanger te Anjum en Schiermonnikoog Rosier J. jaar
1819 (7)
Posthumus F. N. , hij komt voor op de Rekening van ontvangsten 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 (8) dossier (88)
Posthumus F. N.---- Heeckeren van W. R. J. D. wordt benoemd als ontvanger der Belastingen i.p.v. de overleden heer Posthumus
F. N. jaar 1819 (2)
Posthumus F. N.---- Limburg Stirum van A. D. hij heeft van voorganger 2 akten overgenomen op de naam van wijlen Posthumus F.
N. als gewezen ontvanger der verponding enz. te Dokkum verder worden genoemd Tadema Wielandt J. en Andrea G. enz. jaar
1825 (7)
Posthumus F. N. Ontvanger betaald wegens restant van 1808 f. 62-19-4, en 1810 f. 1147-5-14 , hij komt voor op de Staat der
Districts Kas enz. gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district
Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)
Posthumus F. T. te Beetsterzwaag, 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)
Posthumus F. T., benoemd tot 1e luitenant bij de 2e Comp. een protest tegen hem door de Schout van Beetsterzwaag enz. jaar
1814 (1)
Posthumus Fedde T. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Beetsterzwaag die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5
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Posthumus Fedde Tjeerds 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)
Posthumus Feike Siebes te Beetsterzwaag, een handgeschreven brief met zijn handtekening , onderwerp een request van hem om
als debitant van de ned. Loterj te mogen worden benoemd jaar 1824 (5)
Posthumus Frans N. ---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het request van de kerkenraad der Hervormden alhier voor het beroepen van een Predikant
i.p.v. de overleden Weide van der L. W. ondertekend door Botma T.? C., Adriani A., Beintema J. W., Fockema E.?, Posthumus
Frans N., Reitsma J. T., Harkema W. D., Cock Joh’s, Bonner P. J., Keuchenius J. A. enz. jaar 1816 (4)
Posthumus Frans N. 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)
Posthumus Frans Nicolaas---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad om in de plaats van
Assen van H. en Fockema IJ. Voor te dragen Fockema Eelco Ontvanger der registratie, Weide van der Willem Roelof Midicinae
Doctor, Posthumus Frans Nicolaas Ontvanger der belastingen en Schaaf van der IJpe Fabrikeur van Kalk en Cement enz. jaar 1816
(1)
Posthumus Frans Nicolaas hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de
Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Posthumus Frans Nicolaas Ontvanger der Directe Belasting voordragt van kandidaten voor zijn post omdat hij is overleden jaar
1819 (1)
Posthumus Frans Nicolaas ontvanger der directe belastingen, de directeur heeft een bericht van zijn overlijden ontvangen en de heer
Rosier J. te Dokkum zal zijn vacature waarnemen enz. jaar 1819 (1)
Posthumus Frans Nicolaas---- Rosier Johannes, ontvanger der belasting te Anjum, betreft de opneming en overdracht van het
ontvang in de Gemeente Dokkum enz. enz. i.v.m. het overlijden van Posthumus Frans Nicolaas, met een staat van bedragen en
boeken die overgedragen zijn enz. met zijn handtekening. jaar 1819 (6)
Posthumus Frans Nicolaas, een maatregel i.v.m. zijn overlijden en zijn tijdelijke waarneming als ontvanger te Dokkum enz. enz.
jaar 1819 (1)
Posthumus Frans Nicolaas, staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum maken
bij deze aan de Ingezetenen bekand dat door de Heer Commissaris Generaal van het Departement Vriesland enz. zijn aangesteld tot
Provisionele Burgemeesteren de heeren Goslings O. (Oege), Klaver A. F. (Alle Franzen), Land J. P. (Jan Pieter), Assen van H.
(Hotse), en tot Provisionele Vroedslieden Helder Pieter, Riemersma Gerhardus, Fontein Duurd, Flierl Harm, Vries de Rinze Jetzes,
Beintema Jan Wessels, Helbach Adam Coenraad, Schaaf van der Ype, Posthumus Frans Nicolaas, Fockema Ynso, Schilsma Ieme
Klazes, Kock Johannes enz. jaar 1814 (2)
Posthumus Frans Nicolaas----Posthumus Nicolaas Frans zoon van wijlen Posthumus Frans Nicolaas in leven ontv. der dir.
Belastingen te Dokkum, een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp; omdat hij nu ouderloos en zonder middelen
van bestaan is enz. enz. jaar 1824 (5)
Posthumus Frans, 415 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)
Posthumus Freerk Laurens 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)
Posthumus G. een rekening terzijne voordele wegens leverantie aan de Fransche douaniers enz. jaar 1814 (2) totale dossier
Douaniers (28)
Posthumus G. G. te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie op
hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz. en
hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16) dossier
(23)
Posthumus G. 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)
Posthumus G. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden
benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz.
jaar 1841 (8)
Posthumus Gatske IJdes , wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het
Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente
dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839
(10)
Posthumus Gatske IJdes te Barradeel, 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)
Posthumus Gatske Ydes, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)
Posthumus Gatske Ydes, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (16) (laatste lijst)
Posthumus Gatske Ydes, 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 1836 (4)
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Posthumus Gatske Ydes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13)
Posthumus Gatske, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13)
Posthumus Gerrit 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)
Posthumus Gijsbert ---- Rienks Rienk Johannes hij huurt van de staat een Zathe en Landen onder Hallum voor de tijd van 5 jaren
voor fl. 1218.= zijn buren zijn ten O. Gijsbert Posthumus ten en ten Z. de Doniaweg. Ten N. het Oldersma dijkje, enz. jaar 1819
(5)
Posthumus Gijsbert ---- Rienks Rienk Johannes hij huurt van de staat een Zathe en Landen onder Hallum voor de tijd van 5 jaren
voor fl. 1218.= zijn buren zijn ten O. Gijsbert Posthumus ten en ten Z. de Doniaweg. Ten N. het Oldersma dijkje, enz. jaar 1819
(5)
Posthumus Gooyke---- Brouwer Jan Willems , Scheepstimmerman te Hindelopen, verklaard op verzoek van de schipper Wiggers
Jeye Wiggerts van het fluitschip Anna Maria Onderwerp; dat zijn bootje is gevonden door Visser Pier Jekeles verder worden
genoemd; Brouwer Jan Willem en Posthumus Gooyke Schipper te Hindelopen, Heinsius Pieter R. Stadsmayor Boer de Meyer
Wiebes oud Loods bediende beide te Stavoren wonende, Wiggers Jeye Wiggerts , Willems Jan en de Burgemeester Lootsma J. A
(Jacob Aukes) enz. jaar 1817 (5)
Posthumus Goyk---- Wiggerts Jeye W. Een declaratie van kosten welke wegens bewaring premie voor het vinden, taxatie etc. van
de op de 6e maart 1817 in zee gevonden Scheepsboot aan voornoemde verder worden genoemd Haitema Jalling P. en Posthumus
Goyk enz. getekend door door de President Burgemeester van Stavoren Siedsesz G. S. (Gerben Siedses) enz. jaar 1817 (3)
Posthumus H. D. Schoolmeester 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)
Posthumus Hendmus K. 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)
Posthumus Hendrik Fredrik, 750 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)
Posthumus Hendrik L., Boer te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Posthumus Hendrik 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)
Posthumus Hermanus Jurrits, wordt vermeld op de Nominative Staat 127-54 der kinderen van de Gemeente Opsterland
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Posthumus Hermina Jurrits, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Opsterland opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Posthumus Hermina, 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)
Posthumus Hermina, 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)
Posthumus J .Schiermonnikoog Schipper op de Jonge Jeltje, jaar 1837
Posthumus J. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en dat Popta Wassenaar L. te Nes,
vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen
enz. enz. en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekend door 80 inwoners van
Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan
eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)
Posthumus J. E. te Harlingen , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen (als koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Posthumus J. F. Gorredijk Schip de Jonge Jeltje, jaar 1837
Posthumus J. Freerks Gorredijk Schipper op de Jonge Jeltje, jaar 1837
Posthumus J. J. staat vermeld op een document van de Lt. Kolonel bij de Hoofdadministratie van het regiment Artillerie enz. jaar
1841 (2)
Posthumus J. J. te Tzummarum 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)
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Posthumus J. J. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger
van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die
geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Posthumus J. 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 Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Posthumus J. R. te Ameland staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heeckeren van
(D. W. (Daniel Wigbold) Crommelin Baron van, Grietman van Ameland 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)
Posthumus J. R. te Ameland wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ameland 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)
Posthumus J. S. te Westdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Posthumus J. te Tzummarum 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)
Posthumus J.---- Willems P. van beroep Staten Bode aan het Gouvernement te Leeuwarden en verzoekt te worden aangeslagen
zoals alle ander Aansprekers Snoek J., Nijsloot J. A., Ferquin J. O., Posthumus J. en Pruis W. staat vermeld in een dossier Extract
uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar)
tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (3)
Posthumus J. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger
van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die
geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Posthumus Jacob Sakes van de ligting 1837 die zig moet melden te Leeuwarden heeft het genot van onbepaald verlof gekregen enz.
jaar 1840 (3)
Posthumus Jacobus Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen
openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Posthumus Jacobus Wijnandus---- Jong de Cornelis, Posthumus Jacobus Wijnandus, Nicolai Jacob en Faber Pieter Ydes
Onderwerp: certificaten jaar 1825 (2)
Posthumus Jacobus wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog openstaande
artikelen op het Memoriaal en in debet genomen zegel en registratie regten op 30 augustus 1839 en zaken betreffende de Directe
belastingen enz. jaar 1839 (4)
Posthumus Jan , 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)
Posthumus Jan Amsterdam-St.Petersburg Kapitein op de Jonge Jeltje Schiermonnikoog , jaar 1840
Posthumus Jan Jans 477 Houweld 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)
Posthumus Jan Jans 545 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)
Posthumus Jan Jans 80 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een
brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Posthumus Jan Jans soldaat bij het regiment Husaren no. 8, hij staat vermeld op de Nominative staat van militairen van de ligting
van 1820, 8e afd. Infanterie inder tijd overgegaan bij de vrijwilligers van de staande armee enz. jaar 1825 (4)
Posthumus Jan Jans, Regim. Huzaren No. 8 Vermeld op een Nominative Staat van Militiens (met 5 kolommen info) van de ligting
van 1820 herkomstig uit de provincie Vriesland welke indertijd bij de vrijwilligers der staande Armee zijn overgegaan bij de
korpsen bij de 8e Afdeeling Infanterie enz. enz. jaar 1825 (3)
Posthumus Jan Kapitein op de Jonge Jeltje, jaar 1838

Posthumus Jan nr. 77 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)
Posthumus Jan Pieters, , 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 1872 (2)
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Posthumus Jan Pieters, 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 1869 (2)
Posthumus Jan Pieters, 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)
Posthumus Jan Pieters, 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 1872 (2)
Posthumus Jan Roelofs (de zoon van de vrouw van) , te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd;
Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den
Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout
en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar
1816 (4) dossier (11)
Posthumus Jan Roelofs te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan
Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de
Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
Posthumus Jan Roelofs te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig
guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte
achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van
Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
Posthumus Jan S. 594 Holwerd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Posthumus Jan Sjoerds 39 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Posthumus Jan Sjoerds 91 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon wordt hij
vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een
brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Posthumus Jan, 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)
Posthumus Jelle Jelles te Wonseradeel staat vermeld op een Nominative Staat der Miliciens van 1823 welke zich op den 1e maart
1822 niet onder de wapenen hebben vervoegd bij de 8e afd. Infanterie (5)
Posthumus Jelle Jelles wordt vermeld als nummerwisselaar voor de Militie i.p.v. Kooi van der Iedes Tackes in 1822 enz. jaar 1824
(5)
Posthumus Jelle Jelles, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat
der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij
de Staande Arnee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
Posthumus Jelle Jelles, onderwerp hij heeft een vallende ziekte (2) jaar 1824
Posthumus Jelle Jelles, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter
bestrijding der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar
1814 (4) dossier 16)
Posthumus Jelle, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Posthumus Jelles staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. de geboortplaats enz. genaamd Nominative
Staat der Manschappen van het Bataillon Artillerie Nationale Militie nr. 1 enz. jaar 1816 (2) dossier (12)
Posthumus Jetze S. te Tzummarum, 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)
Posthumus Johannes C.---- Delden van Gabe; zijn weduwe Janneke Nagel , onderwerp: Armenvoogden intrekken “ uitkering”
omdat zij volgens berichten langer dan een jaar samenwoond met Johannes C. Posthumus. Jaar 1819 (2)
Posthumus Johannes te Leeuwarden, Sollicitatie als Deurwaarder Directe Belastingen te Leeuwarden , met een staat van kennis
enz. ook met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (12)
Posthumus Johannes te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wil zijn dankbaarheid
tonen enz. waardoor zijntalrijk huisgezin voor kommer en behoefte zijn bewaard gebleven enz. jaar 1815 (2)
Posthumus Johannes, 319 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)
Posthumus Johannes, 823 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)
Posthumus Jouke Joukes gem. Oostdongeradeel wordt vermeld in een document genaamd; Aanschrijving van Mutatien
voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Maart enz. jaar 1841 (7)
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Posthumus Jurjen 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)
Posthumus Jurrit Jurrits jr., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Opsterland opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Posthumus Jurrit sr. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Opsterland opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Posthumus Jurrit, wordt vermeld op de Nominative Staat 127-54 der kinderen van de Gemeente Opsterland opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Posthumus Jurrit, 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)
Posthumus Jurrit, 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)
Posthumus Jurrit, 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)
Posthumus K. D. , 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)
Posthumus K. J. Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; 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)
Posthumus K. J. Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; 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)
Posthumus K. J. Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; Personele Omslag
over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van
Paarden (4) dossier (21)
Posthumus K. K. , Wordt vermeld op een staat van rekeningen wegens gemaakte kosten ten laste van de Gemeente Ee. Enz. Jaar
1815 (3)
Posthumus K. K., Hij staat op een lijst van gererivieerde en geviseerde declaratieen van Justitie ambtenarenmet hun functie en
kantoorplaats enz. gedurende de maand December 1824 , Jaar 1825 (2)
Posthumus K. S.? ---- hij ondertekend samen met 10 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Ferwerd een
document betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz. tevens
ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) mede jaar 1814 (3)
Posthumus Klaas Klaases---- Bergsma H. Schout van Metslawier ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de
Armverzorgers van Metslawier dat aldaar Gerbens Doetje weduwe van Eeltjes Jan de Alementatie over te nemen van Niawier
verder een brief ondertekend door Posthumus Klaas Klaases Deurwaarder dat op verzoek Herberg van den Pieter Jans en Westra
Pieter Willems als Armvoogden van Niawier gesommeerd aan Jaspers Hijlke als Armvoogd van Metslawier enz. jaar 1814 (4)
Posthumus 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)
Posthumus Koenraad 69 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)
Posthumus Kornelis Jorrits, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Ferwerd in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Posthumus L. L. ---- Tjepkema Marten Sakes Ontvanger (overleden) overdracht van zijn gegevens aan Bergsma J.J. met de
handtekening van de weduwe Tjepkema en Bergsma J. J. tevens ondertekenen Posthumus L. L. en Buma Vietor N. en Spree S. als
Controleur jaar 1815 (4)
Posthumus Lambertus 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)
Posthumus Lucas Hendriks hij is als Ondermeester werkzaam geweest zijnde in de Intermediare School binnen Harlingen en
benoemd als zodaneig in de Stads Burgerschool te Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)
Posthumus Martje J. , wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente Westdongeradeel 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)
Posthumus Meindert Jacobs 75 jaar en Nicolai Sikke Lieuwes 50 jaar te Anjum zij komen om eenigerhand niet in aanmerking om
opnieuw geplaatst te worden wegens Lichaamsgebrek, een eigen boerderij onderwerp betreft zijn post tijdens de omwenteling van
1795 enz. enz. jaar 1815 (3)
Posthumus N. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar
1812 (3)
Posthumus N. , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het
standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz., document jaar 1810 (2) dossier (9)
Posthumus N. , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het
standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz., document jaar 1810 (2) dossier (9)
Posthumus Nicolaas 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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Posthumus Nicolaas F. te Dokkum wonende, Onderwerp: zijn requeste dat hij Lancier bij de staande Armee zijnde geweest en
buiten zijn toedoen ontslagen blijkens zijn paspoort dat hij oud is 25 jaar , ongehuwd en dat zijn ongeluk in dienst enz. jaar 1825
(2)
Posthumus Nicolaas Frans te Dockum Lancier bij het 10e regiment Onderwerp: beoordeling van zijn rekest om als ambtenaar enz.
enz. waar onder andere in staat dat hij enige tijd op de Fransche school te Oorschot heeft doorgebracht enz. jaar 1825 (3)
Posthumus Nicolaas Frans zoon van wijlen Posthumus Frans Nicolaas in leven ontv. der dir. Belastingen te Dokkum, een
handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp; omdat hij nu ouderloos en zonder middelen van bestaan is enz. enz. jaar
1824 (5)
Posthumus Nicolaas, 793 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)
Posthumus Nicolaus 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)
Posthumus O. A. 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)
Posthumus O. H. te Makkum 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)
Posthumus O. H. te Makkum 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)
Posthumus O. H. te Makkum 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)
Posthumus O. H. te Makkum 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)
Posthumus O. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle
inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot
vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die
aanvraag GEEN bezwaren hebbenen vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)
Posthumus O. te Makkum 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)
Posthumus O. te Makkum 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)
Posthumus O. 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)
Posthumus Obe 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)
Posthumus Obe, 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)
Posthumus Obe, 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 1869
(2)
Posthumus Obe, 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 1869
(2)
Posthumus Obe, 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 1870
(2)
Posthumus Oostdongeradeel Kapitein op de Corllisto komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)
Posthumus P. 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)
Posthumus P. R. te Appelscha 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)
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Posthumus P. T. 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)
Posthumus P. te Sexbierum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Posthumus Pieter 52 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall Kommanderende het 1e
Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen
informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn enz. jaar 1841 (6)
Posthumus Pieter Alberts, 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)
Posthumus Pieter 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)
Posthumus Pieter Pieters 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)
Posthumus Pieter Pieters wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten
platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding
van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Posthumus Pieter 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)
Posthumus Pieters Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Posthumus R. Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Holwerd jaar 1816 (5)
Posthumus R. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van
Meel in de Branderijen van Dokkum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)
Posthumus R. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van
Meel in de Branderijen van Dokkum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)
Posthumus R. A. 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)
Posthumus R. D. 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)
Posthumus R. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle
inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot
vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die
aanvraag GEEN bezwaren hebbenen vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)
Posthumus R. hij schrijft in een brief dat hij de hem opgedragen post van Lid van den Raad der Gemeente van Ternaard bedanken
moet, zoude hem de post van Suppliant Vrederegter in het Kanton Holwerd waarbij hij de heer Vrederegter als swak van Lighaam
zijnde enz. jaar 1814 (3)
Posthumus R. J. te Holwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel 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)
Posthumus R. J. te Holwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Posthumus R. O. de weduwe te Tjerkwerd
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)
Posthumus R. O. de weduwe 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)
Posthumus R. O?. te Tjerkwerd 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)
Posthumus R. Predikant te Waaxens tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
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Posthumus R. R. 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)
Posthumus R. te Waaxens 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)
Posthumus R., Hoekstra R. J. ---- Hoekstra R. J. , Hij heeft zijn post als Armvoogd aanvaard en met merkelijke schulden van jaren
bezwaard heeft gevonden enz. en zijn Adjunct Armvoogd is gestemd Jaarsma Oege Cornelis die weigerd de post te aanvaarden
enz. enz. en bij meerderheid van stemmen Koopmans R. T. , Posthumus R., Stellema D. A. en Hesseling S. J. om overeenkomstig
den Dorpsbehoeften enz. enz. jaar 1814 (5)
Posthumus Rense , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het Kanton
Holwerd, arrondissement Leeuwarden met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Posthumus Rense Candidaten voor de post van Vrederechter in Holwerd i.v.m. het overlijden van Posthumus Rense, Hartmans
Hartman Dirks, Peima van Worp, Bierma Hessel Idzes met vermelding leeftijd voormalige beroepen woonplaats en aanmerkingen
jaar 1824 (2)
Posthumus Rense Candidaten voor de post van Vrederechter in Holwerd i.v.m. het overlijden van Posthumus Rense, Hartmans
Hartman Dirks, Peima van Worp, Bierma Hessel Idzes met vermelding leeftijd voormalige beroepen woonplaats en aanmerkingen
jaar 1824 (2) deel 2
Posthumus Rense te Holwerd Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement jaar 1819 (4)
Posthumus Rense te Holwerd Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Posthumus Rense te Holwerd Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Posthumus Rense te Holwerd Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement Jaar 1821 (3)
Posthumus Rense te Holwerd 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)
Posthumus Rense te Holwerd 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)
Posthumus Rense te Holwerd Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractementen over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Posthumus Rense te Holwerd, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Leeuwarden met
zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Posthumus Rense te Holwerd, 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)
Posthumus Rense Vrederegter---- Filaloff Nicander Luitenant (ook genoemd Fitalof Frederik) Heeft gevoerd het Russische
Oorlogschip de Ajax dat op 7 dezember gestrand is op een rif benoorden de Engelsmansplaat op weg van Petersburg naar
Kamschatka en van de bemanning bestaande uit 25 man zijn er 22 met het groots gevaar gered door de vissers uit Moddergat enz.
Posthumus Rense Vrederegter geass. met de griffier samen ten huize van Basteleur Gooijtzen Kastelein te Moddergat is Filaloff
Nicander geass. met de heer Harmens Harmanus en in naam van de heer Harmens Wijger Russisch Consulair Agent, een der 5
geredde matrozen met name Steffensen Marene verklaarden dat zij veel geld aan boord haddenen dat geld werdt door den officier
Muller ….? in een verzegeld vaatje met een lijn naar het schip van de reddende visschers aangehaald en deze visschers dit geen
geld genoeg vonden en aan boord zijn geklommen en direct naar de Kajuit zijn gegaan enz. verder worden genoemd de matrosen
Bourlakof ….?, Cousnezof ….?, Semonof ….? En de Loots Cramer van Elveneur ….? En de visschers roofden alles van het schip
terwijl de Schildwacht bij de kajuit met een mes van zijn post gejaagd jaar 1821 (11)
Posthumus Rense wordt als Vrederechter van het kanton Holwert geass. met den Griffier ten huize van Wiedema Bauke Scheltes
Kastelein te Wierum de zig noemende David Parker van het Smakschip Albion thans met averij liggende te Nieuwezijlen benevens
de stuurman Baxter Georg en Sutherland Peter Timmerman, Watson James, Kean John en Geddes Thomas alle drie Matroosen van
hetzelfde schip, verder Bersma Henry in Britsche Majesteits dienst dan volgt een verklaring per dag genoemd waar en wat er is
gebeurd----Sekema Geert Brugts van beroep Deurwaarder schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij zig heeft vervoegd bij
Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel wonende te Nes als waarnemende Strandvonder van
Westdongeradeel en gevraagd of hij genegen is om de stukgoederen welke uit het schip de Albion, Parker David Leith wonende te
Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat
genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van
Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al
Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord
toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading
gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch
voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat
het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden, er was ook een passagier aan
boord en wel Fielding ….? Verder genoemd Visser Age Pieters Capitein wonende te Wierum, de heer Heep J. J. Griffier te
Ternaard en Fockema E. enz. jaar 1819 (39)
Posthumus Rense, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden jaar 1818 (4)
Posthumus Rense, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Leeuwarden die op den 1e dag van het vierde
kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (3)
Posthumus Rense, 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)
Posthumus Rense† Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement tevens een kolom met Aanmerkingen (mutaties) Jaar 1825 (4)
Posthumus Renze----- Cats Pieter zijn benoeming tot Dijkgraaf van Westdongeradeel i.p.v. de overleden Harinxma Thoe Sloten
van Albertus, en de benoeming tot Dijksgraafgedeputeerde Posthumus Renze i .p.v. Wijnia Bote jaar 1816 (2)
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Posthumus Renze 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)
Posthumus Riemer 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)
Posthumus Rienk O. 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)
Posthumus Rienk Obes te Tjerkwerd 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)
Posthumus Rienk Obes, hij wordt vermeld op een lijst van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Bolsward 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)
Posthumus Rinse ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten,
Tractement tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Posthumus Rinse is benoemd tot Vrederechter in het Canton Holwerd i.p.v. wijlen Harinxma thoe Slooten van A. jaar 1816 (3)
Posthumus Rinse----- Harinxma thoe Slooten van A. Dijkgraaf en Wijnia B. Dijksgedeputeerde beide overleden voor hun post
wordt voorgedragen Cats Pieter Gedeputeerde te Leeuwarden, Hartmans H. D. Gedeputeerde te Nes en Idsardy Willem
Gedeputeerde te Hantum , Posthumus Rinse Vrederechter te Ternaard, Idsardy Eelke Landbouwer te Wierum en Hartnmans
Cornelis Landbouwer te Wierum aar 1816 (2)
Posthumus Rinse Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Leeuwarden met vermelding van kwaliteit
en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Posthumus Rinse----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Leeuwarden met zijn
functie en kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)
Posthumus Rinse Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks om te
strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Posthumus Rinse hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het
arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te
strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van
hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)
Posthumus Rinse----- Posthumus Rinse benoemd en bededigd tot Vrederechter te Holwerd en benoemd en bededigd Heep Joseph
tot Griffier aldaar en benoemd en bededigd Smith Hendrik Jansze tot Griffier bij het Kantongerecht te Harlingen en benoemd en
beedigd Reinbach Willem Maurits tot Vrederechter te Harlingen jaar 1816 (2)
Posthumus Rinse te Holwerd Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het District Leeuwarden met zijn functie en de
te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Posthumus Rinse te Holwerd, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en
zijn Tractement jaar 1819 (4)
Posthumus Rinse wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement
Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe
betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) dossier (18)
Posthumus Rinse, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden, jaar 1818 (4)
Posthumus Rinse, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het 4e
Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Posthumus Rinse, Vrederegter te Holwerd, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het
arrondisement Leeuwarden van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen met vermelding van de bedragen, jaar 1817
(6)
Posthumus Rintje , Brander te Dokkum een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen,
omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen jaar 1824 (4)
Posthumus Rintje L. 119 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 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)
Posthumus Rintje Lases hij is als Plaatsvervanger overgenomen en gezonden naar het 1ste Bat. Inft. Nat. Mil. te Groningen enz.
jaar 1817 (1)
Posthumus Rinze 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
Posthumus Rinze, 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)
Posthumus Romke J. te Tjerkwerd 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)
Posthumus Ruurd Rutgerus te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte
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en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van
Friesland (86)
Posthumus S. de weduwe 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)
Posthumus S. G. ?. te Ameland 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)
Posthumus S. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle
inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot
vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die
aanvraag GEEN bezwaren hebbenen vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)
Posthumus S. J. 14 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf 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)
Posthumus Sake Bokkes---- Posthumus Sieds Sakes zoon van Posthumus Sake Bokkes en Siedzes Dieuwke volgens bericht in het
laatst van 1794 of het eerste begin van 1795 woonende in Ternaard levende en ongehuwd en zonder beroep, hij probeert zig willens
en wetens aan de Landmilitie te onttrekken enz. enz. jaar 1814 (1)
Posthumus Salvus, 211 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)
Posthumus Sicco 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)
Posthumus Sieds Sakes zoon van Posthumus Sake Bokkes en Siedzes Dieuwke volgens bericht in het laatst van 1794 of het eerste
begin van 1795 woonende in Ternaard levende en ongehuwd en zonder beroep, hij probeert zig willens en wetens aan de
Landmilitie te onttrekken enz. enz. jaar 1814 (1)
Posthumus Sieds, 112 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)
Posthumus Sietze, Komt voor op een document (blz.2) 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)
Posthumus Sipke benoemd als schoolonderwijzer te Beetgum jaar 1824 (2)
Posthumus Sipke Ondermeester te Leeuwarden tot zijn aanstelling tot Onderwijzer te Beetgum i.p.v. Feenstra Tjebbe Jans (2)
Posthumus Sipke staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde
Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor
den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de
approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)
Posthumus Sipke, 250 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)
Posthumus Sjoerd Jelles, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter
bestrijding der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar
1814 (4) dossier 16)
Posthumus Sjoerd Sjoerds wonende te Oostermeer hij is door een fout bij de overschrijving op de alphabetische lijst der Land
Militie onder twee verschillende letteren enz. maar ook twee verschillende nummers enz. jaar 1814 (2)
Posthumus Sjoerds staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd 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)
Posthumus Steven M. * Mindertsga (Minnertsga) wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen
van de 8e afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn
ontslagen enz. jaar 1817 (3)
Posthumus Steven 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)
Posthumus Steven, 446 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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Posthumus Suardus Engberts staat vermeld in een document van voor te dragen personen als Officieren bij de Schutterij van
Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815 (3)
Posthumus Swart W. H. ---- 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)
Posthumus Sybren in het Schip, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet 8 kolommen o.a. beroep,
veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz.
jaar 1823 (5) dossier (9)
Posthumus T. B. , 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)
Posthumus T. R. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt
staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Posthumus T. T. (Tjeerd Tjeerds) ---- Dregt van W. Schout van de Gemeente Beetsterzwaag ondertekend een brief en draagt voor
Posthumus Tjeerd Tjeerds om hem te vervangen bij zijn afwezigheid of andere beletselen enz. jaar 1814 (1)
Posthumus T. T. (Tjeerd Tjeerds) ---- Landmeter P. G. (Poppe Gjalts) en Posthumus T. T. (Tjeerd Tjeerds) voormalige adjunct
Schouten van Beetsterzwaag en Uretrp zij ontvangen voor het in 1815 gemaakte enz. enz. jaar 1819 (1)
Posthumus T. T. (Tjeerd Tjeerds) Huisman te Beetsterzwaag en Landmeter Pope Gjalts te Ureterp , zij ondertekenen een met als
onderwerp; Percepteurs aan de Zetters, Tractement enz. jaar 1819 (2)
Posthumus T. T. (Tjeerd Tjeerds) te Beetsterzwaag , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang Beetsterzwaag enz. enz. jaar 1822 (4)
Posthumus T. T. (Tjeerd Tjeerds) te Beetsterzwaag 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)
Posthumus T. te Franeker hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Posthumus T. 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)
Posthumus Ta?te Jetses te Barradeel 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)
Posthumus Take Taekes Ferwerd Beurtschipper Ferwerd-Leewarden-Dokkum jaar 1820
Posthumus 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)
Posthumus Ulbe Alles---- Hayma Aafke weduwe van Posthumus Alle Ulbes te Ternaard, betreft de nalatenschap van Posthumus
Bokke Ulbes overl. 26 april 1824, verzoekt vrijstelling van boete wegens verzuim enz, jaar 1824 (2)
Posthumus Vogelsang Anne Annes van beroep Schipper staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken
door de Rijksadvocaat en wel de Civiele Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals
woonplaats en de reden waarvoor hij voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7)
Posthumus W. B. de erven, voor geleverde Winkelwaren voor de Armen 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)
Posthumus W. J. te Akkerwoude staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes)
Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. 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)
Posthumus Wijtze Wijtzes 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)
Posthumus Willem , geb. Franeker wonende Leeuwarden; een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt bijstand van
de kerk wegens groote armoedige omstandigheden en de beslissing enz. enz. jaar 1841 (3)
Posthumus Yde , wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1842 (16)
Posthumus Yde Ydes, 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 1836 (4)
Posthumus Yde, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1842 (16) (laatste lijst)
Posthumus Yde, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon.
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan
wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839
(10)
Posthumus Yde, 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 1836 (4)
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Posthumus Yde, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel 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 (13)
Posthumus, Kastelein te Beetsterzwaag, onderwerp: een rekeneing wegens verblijf van enige dagen van de Loting voor de
Landmilitie enz. jaar 1814 (2)
Posthumus\Rinse, 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)
Posthumus\Rinse, 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)
Posthumus….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Posthumuss Tjeerd Tjeerds, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Beetsterzwaag in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Posthumusz Elske Jurrits, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente Opsterland in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Posthumusz F. T. Notaris en verhuurder aan Boelens v. B. A Vrederegter 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)
Posthumusz F. T. Notaris en verhuurder aan Veltman G. O. Arbeider 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)
Posthumusz F. T. Notaris en verhuurder aan Berg v. d. J. J. Timmerknegt en huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de
bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90
familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Posthumusz F. T. Notaris en verhuurder aan Buma G. J. Arbeider huurder en huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de
bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90
familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Posthumusz F. T. Notaris en verhuurder en Hemminga Sjouke Teyes Arbeider en huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie
van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst
met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)
Posthumusz F. T. Notaris en Vissia J. M. Arbeider verhuurder en 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)
Posthumusz F. T., Lijst van Koopcontracten in de Gemeente Beetsterzwaag en gedane verkoopingen van woningen en gebouwen
en het bedrag van den koopprijs in kooppenningen, en in bezwaren en lasten, à 5 percent tot kapitaal gebragt, volgens artikel 11 van
het reglement, dato 27 October 1823 met vermelding van soort woning het huisnummer, jaar van aankoop enz. jaar 1824 (9)
dossier (16)
Posthumusz Jurrit Jurrits, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente Opsterland in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Postkantoren---- St. Hubert Een Portlijst voor het Postkantoor aldaar maar ook worden alle Hoofdpostkantoren van Nederland en
Belgie genoemd jaar 1825 (6)
Postma ….? De weduwe Zij 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)
Postma ….? De weduwe ,Slager zij 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)
Postma ….? de weduwe te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel 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)
Postma ….? 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)
Postma ….?---- 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 i.p.v. de heer Agema
Johannes de heer Postma tot 1e Luitenant voorgedragen wordt enz. jaar 1816 (2)
Postma …? .de weduwe Winkelier van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard
op een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Postma A. K. , 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)
Postma A. T.---- Stoffer T. te Workum van beroep Brander staat vermeld in een document ondertekend door de Minister van Staat
belast met de Generale Directie de Ontvangsten betreffende zijn aangifte en ook vermeld Postma A. T. Grossier te Workum in
Sterke Dranken zijn rekest enz. jaar 1824 (4)
Postma Aaltje Johanna, 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)
Postma Aaltje, 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
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Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens
achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Postma Akke Pieters te Midlum verzoekt vrijstelling van werkelijke dienst als kostwinner voor zijn moeder , jaar 1824 (2)
Postma Albert Hylkes Schipper van Hindelopen op Sneek een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een
bekeuring wegens aangifte schip jaar 1824 (2)
Postma Andries Andriesen Potschipper, jaar 1837
Postma Andries Jans, 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)
Postma Anne Jans 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)
Postma Anne te Bolsward 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)
Postma Anne te Bolsward 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)
Postma Anske Wiebel Leeuwarden Politiebediende, jaar 1838

Postma Antje Pieters---- AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout van de Gemeente Lemmer ondertekend een
brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat Postma Antje Pieters, Arbeidster in deze gemeente wonende doch
behorende tot de Roomsch Catholijke Gemeente van de Heide bij Langweer, zij heeft zig bij de Schout vervoegd omdat de
Armenvoogden haar onderstand weigerde enz. jaar 1814 (2)
Postma Antje Pieters wonende te Lemmer, het is de Schout Jongbloed J. (die dit document ondertekend) der gemeente Langweer
gebleken dat zij is een Lidmaat van de Roomsch Catholijke Gemeente in de Lemmer en zelfs na de dood van haar man nog 5 jaren
in Lemmer heeft gewoond en daarom niet in aanmerking kan komen enz. jaar 1814 (1)
Postma Arend Theekes 74 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)
Postma Asge, 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)
Postma Auke Hannes, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Postma Auke Hannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Postma Auke Hannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1835 (7)
Postma Auke Hannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Postma Auke Hannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Postma B roer Rientses Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Postma B. B en Postma W. B. .te Akkrum, een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Stad
IJlst “ met het reglement enz. jaar 1894 (1)
Postma B. B. & Postma W. B te Zwaagwesteinde,een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “
Dantumadeel ” met het reglement, en de maten van het schip zijn ook genoemd enz. jaar 1896 (1)
Postma B. B. en Postma J. S. een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Dantumadeel ” met
het reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1)
Postma B. B. en Postma W. B.te Akkrum, een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Stad IJlst
“ met het reglement enz. jaar 1894 (1)
Postma B. B.. te Zwaagwesteinde met de Stoomboot “Zwaagwesteinde ” 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)
Postma B. 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)
Postma B. R. 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)
Postma B. S. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd Staat der openstaande
artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het
Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane posten met 8 kolommen informatie totaal 25 personen enz. jaar 1839 (3)
Postma B. S. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)
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Postma B. 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)
Postma B. W. te Gerkesklooster, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Postma B. W. te Wonseradeel 83e 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)
Postma Bartel en Postma Wybe, Beurtschippers te Zwaagwesteinde wonende, Onderwerp de Stoombootdienst tussen
Zwaagwesteinde en Groningen, aanwezig een stuk krant met een hele grote advertentie met aankondiging van deze denst enz. enz.
jaar 1882 (4)
Postma Barteld Bartelds 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)
Postma Bartele Wijtzes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Postma Bartele Wijtzes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 4 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)
Postma Bauke 8 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)
Postma Baukje, 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)
Postma Berend Sippes, De landerijen staande op de Releve van Buitenpost en Augustinusga op naam van voornoemde verdeeld en
gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters van gemelde enz. enz. jaar 1822 (3)
Postma Berend 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
Postma Bernardus LeeuwardenSolliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)
Postma Bouke Heins 11 is zijn volgnummer en Witmarsum 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)
Postma Bouke te Tilburg, 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)
Postma Bouwe K. 11 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)
Postma Broer Hij staat vermeld in een staat berekening van de huurwaarde der ongebouwde eigendommen in de gemeente
Nijland den 24-10-1818 opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (11) hele dossier (30)
Postma Broer Rientses Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Postma Broer Rientzes Hij is aangeslagen voor de Grondbelasting ontvang Witmarssum ten aanzien van ongebouwde
eigendommen enz. met extraxten van Belastingschuldigen enz. enz. jaar 1823 (4)
Postma Broer Rientzes 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)
Postma Broer Rientzes, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Postma C. 17 is zijn volgnummer in de Stad Sneek 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)
Postma C. A. , Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente
Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie
zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers
enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van gebouwde en ongebouwde eigendommen maar 16 stuivers en dat daar geen een van
de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar
1814 (4)
Postma C. T. 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)
Postma Claas 26 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Artillerie 1 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
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Postma Corneliske Sjoerds het betreft een acte van Borgtogt en successie regten betreffende de nalatenschap van haar enz. jaar
1841 (2)
Postma Cornelus Joh’nes 396 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Postma D. Bolsward Veerschipper ---- Sangers J. Bolsward Veerdienst Bolsward-Leeuwarden, Stukken betrekkelijk de aan
voornoemde verleende concessie voor eene stoombootdienst tusschen Workum en Leeuwarden, ook aanwezig het reglement en
Tarieflijsten enz jaar 1868 (46)
Postma D. D?. de weduwe Boerin van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met
8 kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Postma D. J. te Tzummarum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Barrradeel 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)
Postma D. te Tzummarum 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)
Postma D. te Tzummarum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Barrradeel 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)
Postma D. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger
van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die
geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Postma D. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca.
1000 namen (69)
Postma de weduwe te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die
ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de
maand juni enz. jaar 1841 (6)
Postma de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel)
de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
Postma Dime ---- Salveatus Michael en Postma Minne Hermann worden genoemd in een Duits geschreven document ondertekend
te Magdenburg den 4sten august 1815 ook genoemd Bostma Jean en Postma Dime met vermelding van rang en en welk regiment
enz. jaar 1815 (8)
Postma Dirk te Tzummarum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Barrradeel 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)
Postma Dirk 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)
Postma Dirk Hannes, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Postma Dirk Hannes, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Postma Dirk Hannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Postma Dirk Hannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij
van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar
1835 (7)
Postma Dirk Hannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Postma Dirk Pieters Leeraar te Minnertsga een veroordeling wegens het houden van ongeoorloofde godsdienstige
Genootschappen , wordt ook in genoemd Kuperus Bauke Sybes koemelker te Sneek jaar 1841 (3)
Postma Dirk Pieters Leraar te Minnertsga , een veroordeling wegens het houden van een ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomst
enz. jaar 1841 (2)
Postma Dirk Pieters te Minnertsga, Onderwerp; een veroordeling wegens het houden van een ongeoorloofde Godsdienstige
bijeenkomst enz. jaar 1841 (2)
Postma Dirk Sanders te Lemsterland 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)
Postma Dirk, Leeraar te Minnertsga, Veroordeeld bij de rechtbank van Leeuwarden d.d. 2 April 1841 wegens het houden van
ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten der Seperatisten (3)
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Postma Doekele Sieberens Veerschipper---- Pakker Sytske Annes Weduwe van Yske Jacobs de Blaauw (Schipper) Bolsward een
request door haar getekend dat haar oudsten zoon Jacobs Ysken schoon minderjarig te vergunnen als Schipper van Bolsward op
Sneek dit veer te mogen varen enz. het verzoek door de schipper Postma Doekele Sieberens huurder van dit veer voor de
wederhelft ondersteund en getekend enz. jaar 1833 (23)
Postma Doude B. te Wijnaldum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Postma Douwe D., Boer te Oosterwierum met (30 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Postma Douwe staa t vermeld in een staat vermeld in een ondertekende brief van de Commissaris generaal van Oorlog aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken die mededeeld dat hij buiten Europa en behorende tot de O. I. Troepen op
den 29 oktober 1815 tot en met 22e juni is overleden en in de Provincie vriesland is geboren met vermelding van overlijdensdatum,
geboorteplaats enz. jaar 1816 (2)
Postma Douwe, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Postma Durk Pieters Leeraar te Minnertsga onderwerp een vonnis van 06-08-1840 met een boete van 206.98 gulden incl.de kosten
wegens het houden van ongeoorloofde godsdienstige bijeenkomsten te Sneek enz. jaar 1841 (2)
Postma E. 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)
Postma E. Directeur van de Leeuwarder Stoombootboot Maatschappij te Leeuwarden, schrijft en ondertekend een brief met het
verzoek om een vergunning voor hare stoomboot “Stanfries III” met als kapitein Feenstra H. tot het bevaren van het Vliet te
Leeuwarden ten einde aan de daar aanliggende pakhuizen enz. enz. en de “Stanfries II” met als Kapitein Bakker Willem die een
proces verbaal heeft gekregen jaar 1900 (15)
Postma E. is vermeld op de Staat van Betaalde Los en Lijfrenten welke in de Gem. Rekening 1833, van Stavoren zijn opgenomen,
namens de Raad (Burgemeester en Wethouders) der Stad Stavoren ondertekend Sueluw S. G. samen met Okkes Mr. S. deze brief
aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (3) dossier (22)
Postma E. S. in leven gehuwd met F. A. Faber te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge
van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames
wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840
(3) Dossier (11)
Postma E. S. staat vermeld op het document samen met 37 inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de de schaden van In en
Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter
somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Postma E. wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is vermeld
op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de interessen van
1811 en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald enz. jaar 1816 (4)
Postma E. 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)
Postma E? 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)
Postma Eelke E., ---- Agricola J. K. Te Sint Nicolaasga en anderen: een handgeschreven brief met zijn en de navolgende personen
hun handtekening. Rees de Ybe, Rees de J. H?., Bles K. B. Postma Eelke E., Postma Siemen E., Werkman J. H. en Boing G. J.,
Onderwerp: een klacht over de waterleiding jaar 1883 (3)
Postma Eelke Eelkes---- Baunach J. Deurwaarder te Hindelopen geeft te kennen dat de persoon Postma Eelke Eelkes wonende in
het Heidenschap (Gem. Workum) zig onwillig betoond om de verschuldigde belasting van fl. 19-4 te betalen en verzoekt om over
te mogen gaan van verkoop van de goederen enz. enz. jaar 1818 (1)
Postma Eelke, 701 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)
Postma Eelkjen Eelkes Pieters Antje voor Kostgeld van Postma Eelkjen Eelkes enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie,
over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats
gehad enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16
Postma Eelkjen Eelkes---- Pieters Antje voor Kostgeld van Postma Eelkjen Eelkes, wordt vermeld op de Staat van Opgaven der
schulden betrekkelijk de Algemeene Voogdij van den Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende voogd Iete Jacobs Flapper
welke ten bewijse dies de rekeningen heeft overlegd en vertoond aan den Schout en Leden van den raad der gemeente van
Witmarsum en zulks over de jare 1811 enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe
Burgwerd, ter bestrijding der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van
Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16
Postma Eerdtje, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon.
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan
wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839
(10)
Postma Eijse Eijses 251 St. Johannesga 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
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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)
Postma Elias Davids--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van
ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (4)
Postma Evert---- Cuperus Rinke Folkerts Mr. Kuiper wonende te Stavoren en Jong de Hiltje Jelles huisvrouw van Postma Evert
Deurwaarder bij de regtbank , Jacobs Gooikes Huisvrouw van Douwes Okke enz. zij zijn schuldeisers van de Stad Stavoren enz.
jaar 1816 (2)
Postma Evert Everts in de gemeente Tietjerksteradeel is Loteling bij de Nationale Militie ligting 1834 bij de Rijdende Artillerie het
betreft zijn militie paspoort en zijn functie enz. jaar 1839 (4)
Postma Evert Jakobs een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen
van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang
Leeuwarden no. 1, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en
Bolsward (17)
Postma Evert van beroep Deurwaarder te Leeuwarden dat hij als man en voogd over zijn huisvrouw Jong de Hittje Jelles ten laste
van de Stad Stavoren 2 lijfrentebrieven waarvan de ene gepasseerd 25-10-1786 groot 1000 guldens tegen 7 % rente s’jaars en de
ander gepasseerd 18-11-1794 groot 500 gulden tegen 7 % s’jaars en de renten betaald zijn tot 1810 maar daarna geen betalingen
meer gedaan zijn en hij met zijn talrijk gezin deze inkomsten enz. enz.jaar 1814 (4)
Postma Evert---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu
woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni 1812 (
een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd aan het het
Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en Bonske te
Amsterdam groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening
der successie verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en
Brienen van W. en zoon allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de navolgende
getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert Professionele Deurwaarders bij
den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus, Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker wonende
te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer
Bau Hermanus President Weesvoogd voor afgifte enz. jaar 1814 (6)
Postma Evert, ----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)
Postma F. F. 22 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Postma F. H. te Oosterwierum Gem. Jorwert staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de
eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Postma F. I. 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)
Postma F. 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)
Postma Fedde H., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens
achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Postma Fekke Fekkes 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)
Postma Fokke Keimpes en Kleffens van Klaas Aukes als Armvoogden van Murmerwoude, komt voor in een dossier met 8
kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte
van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is
voldaan enz. jaar 1839 (8)
Postma Fokke, Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige
schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten
en de Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)
Postma Folkert F. 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)
Postma Folkert H., Schoenmaker te Oosterwierum met (30 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier
van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Postma Folkert Schoenmaker 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)
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Postma Folkert staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde
Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor
den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de
approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)
Postma Folkert 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)
Postma Fredrik Berends 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)
Postma Fredrik Berends 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 339
Postma Freerk B. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Postma Freerk B., 69 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)
Postma Freerk B., 92 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)
Postma Freerk 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)
Postma G. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Postma G. Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins op een Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen
info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Postma G. de weduwe, Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum opgemaakt
ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier
(21)
Postma G. Dokkum Sollicitatie voor Veldwachter te (Ferwerderadeel) (4)
Postma G. G. ---- Bosch D. L. en Postma G. G. Leden van de Regtbank ontvangen Tractement van 1 Januari tot den 1e maart
1811 komt voor op : Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan
voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf als de rendanten
van 1e januari 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (2) dossier (36)
Postma G. G. nopens zijn financiele toestand en hij wordt ontboden bij de Ontvanger waarom hij op eigener gezag eene publieke
verkoop van roerend goed enz. jaar 1841 (4)
Postma G. G. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Postma G. G. de weduwe te Hallum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000
namen (132)
Postma G. G. de weduwe te Vrouwen Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van
de 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)
Postma G. G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Postma G. G. Jr. 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)
Postma G. G. ondertekend mede de Rekening ( deel 2 )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)
Postma G. G. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid
en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Postma G. G. te Hallum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Postma G. G. te Suawier, de Ontvanger der Registratie daar die bijna niet twijfel of voornoemde de verbeurde boete van f. 25.benevens enz. jaar 1841 (2)
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Postma G. G. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der
kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6
Postma G. G. 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)
Postma G. G., 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)
Postma G. Gerrijts 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)
Postma G. Gerrijts---- 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 Gijsbert) mede jaar 1814 (2)
Postma Gaele Gaeles, Smid en Koopman te Suameer, Onderwerp Procesverbaal jaar 1841 (2)
Postma gebr.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden, 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)
Postma Geelstra Gerben te 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)
Postma Geert Errits 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)
Postma Geert G., Boer te Huins met (17gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele
Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411
gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding
van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Postma Geert Geerts Koemelker 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)
Postma Geert Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
Postma Geert, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de betrekking van Veldwachter te
Tietjerksteradeel jaar 1916 (2)
Postma Gelu te Leeuwarden-----Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw
Kruisland jaar 1917 (2)
Postma Gerben Annes 129 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)
Postma Gerit Gerrits Junior, ---- Rinsma Folkert Pieters, Heidanus Sierd Abrahams, Jensma Gosse Gellofs, Postma Gerit Gerrits
Junior, Bosch Feike Hendriks en Bokma Dirk Bokkes allen Landbouwers te Hallum schrijven en tekenen een brief aan de
Gouveneur van Vriesland dat zij in 1813 ieder ten dienste van de Russische Armee een paard hebben geleverd zonder enige
betaling ontvangen te hebben enz. enz. jaar 1816 (2)
Postma Gerrijt 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)
Postma Gerrijt Gerrijts te Menaldumadeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en
Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Postma Gerrit Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Postma Gerrit Amsterdam Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)
Postma Gerrit G. , 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)
Postma Gerrit G. de weduwe, 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)
Postma Gerrit Kapitein op de Klina, jaar 1837
Postma Gerrit zonder bedrijf, 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)
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Postma Gerrit, 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)
Postma Gerrit, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Postma Gerritje Gerrits weduwe van Ages Sjoerd 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)
Postma Giesbert G. 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)
Postma Gijdbert 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)
Postma Gijsbert Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Postma Gijsbert G., 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)
Postma Gisling, Nummerverwisselaar voor Poutsma (Pautsma) Hendrik , 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)
Postma Gosse G. 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)
Postma H. A. hij ondertekende samen met de Grietman, Raden en Secretaris van Tietjerksteradeel 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)
Postma H. A. Kerkvoogd van Rijpaerkerk ondertekend mede een document betreffende het uitbetalen van de penningen aan de
Predikant van de Gemeente Hardegarijp en Rijperkerk en wel de somma van Drie Honderd Drie en Veertig Guldens negen stuivers
en twee penningen enz. jaar 1814 (4)
Postma H. A. te Hardegarijp Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn
opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Postma H. B.---- Beerda Eelkje Julles weduwe van, 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)
Postma H. B.---- Beerda Eelkje Julles weduwe van, 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)
Postma H. B.---- Beerda Eelkje Julles weduwe van, 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)
Postma H. D. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de
ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs
Vallaten een groote bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen wegens te hoog
leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)
Postma H. D. 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)
Postma Haaije te Kollumerzwaag , Beurt en Veerdienst van Kollummerzwaag 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).
Postma Haaye 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)
Postma Hanis Reinders * Aalsum 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)
Postma Hanne Hannes jr, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Postma Hanne Hannes jr. , wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
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Postma Hanne Hannes jr. , wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Postma Hanne Hannes sr, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Postma Hanne Hannes sr. , wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Postma Hanne Hannes sr. , wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Postma Hanne 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)
Postma Hanne Hannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1835 (7)
Postma Hanne Hannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Postma Hanne Hanzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Postma Hans F. te Bozum, Beurt en Veerdienst van Bozum 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 1824 (8).
Postma Hans F. te Bozum , Beurt en Veerdienst van Bozum 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 1824 (8).
Postma Hans, 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)
Postma Harmen Bouwes 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
Postma Haye J., 145 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)
Postma Haye J., 92 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)
Postma Hein Sexbierum 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
Postma Hendrik Davids---- Eekma J. Fungerend Officier bij de Regtbank te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Zijlstra Eelke Herkes van beroep Molenaar te Lioessens, Berends Antje alhier te Leeuwarden en Postma
Hendrik Davids mede alhier wonende zij zijn ter verzekerde bewaring genomen wegens zinneloosheid Postma is naar het tuchthuis
overgebracht omdat er geen verbeterhuis in Vriesland is enz. Jaar 1815 (2)
Postma Hendrik Hendriks---- Prins Fokke Jans, scheepstimmerbaas aan de Welle onder Nijehaske, een handgeschreven brief met
zijn handtekening, hij heeft voor zijn werklieden(Smid Harmen Eleveld, Jong de Hans Lieuwes, Bijlsma Sietze Franzes, Jong de
Bote Wiebes, Dijk van Wieger Stoffels, Postma Hendrik Hendriks) zes kleine woningen of kamertjes gebouwd en dat genoemde
bewoner huur aan hem betaald , en hij maakt bezwaar tegen de opgelegde huurwaarde door de schatter Lieuwes Murk Lieuwes
opgelegd, jaar 1824 (5)
Postma Hendrik Jacob s* 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten
kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt
ontslag enz. jaar 1837 (8)
Postma Hendrik Sietses en Asma van Cornelis Jans Armvoogden bij de Roomsch Catholijke Gemeente in de Lemmer verklaren in
een door hen getekende brief dat Molenaar Jantje Keimpes vroeger door de kerkadministratie onderhouden maar thans niet meer
omdat zij als werkmeid dienende in haar eigen onderhoud voorziet , wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de
Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke
Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Postma Hendrikje gehuwd met Jong de Hendrik, 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)
Postma Herre, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)
Postma Hijlke Atses Lid van de Raad der Gemeente Hardergarijp wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van
Schout der Gemeente Reitsma G. G. bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1)
Postma Homme Hommes te Baarderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur
enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
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Postma Huite Terwispel Veldwachter Met Signalement
Postma Hylke Atzes te Rijperkerk, Hij staat in een document als als voordracht tot zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang Hardegarijp enz. enz. jaar 1822 (2)
Postma Hylke Atzes te Rijperkerk, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Hardegarijp in 1823 die
dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Postma Ids, 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)
Postma IJske Jouws te Tjerkwerd 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)
Postma J. ---- Visser Jan Siemens van beroep Zeilmaker en Brouwer Wiebe Jans van beroep Stoombootgezagvoerder beide te
Lemmer wonende stukken betreffende verleende concessie voor eene stoombootdienst tusschen Lemmer en Sneek ook aanwezig
een telegram, en Postma J. S., Gnodde D. H., Warcken J. G. en de weduwe v.d. Wal varen een dagdienst tussen Lemmer en
Amsterdam enz. enz. jaar 1871 (7)
Postma J. , Gemeenteveldwachter te Ferwerd 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))
Postma J. A. , 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)
Postma J. A. Moddergat / Paessens Redding schip de Vrouw Catarijna, jaar 1814
Postma J. F. te Franeker hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Postma J. F. te Oosterwierum 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)
Postma J. F. te rauwerd hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave
van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden,
Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)
Postma J. F. te Rauwerd 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)
Postma J. F. te Rauwerd
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)
Postma J. H. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Postma J. IJ. 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)
Postma J. J. Oostdongeradeel heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door
de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein
Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal
paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig
zijn enz. jaar 1817 (3)
Postma J. J. te Bolsward 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)
Postma J. J. te Hennaard staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert
Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken in de
maand juni enz. jaar 1841 (6)
Postma J. J. te Hennaard wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Postma J. J. te Stiens is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur
van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.
1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Postma J. J. te Tirns 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)
Postma J. M. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes die allen als Contribuabelen moeten
betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de
Gouveneur enz. enz. jaar 1814 (6) dossier (11)
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Postma J. N?. te Dantumadeel uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Postma J. S. en Postma B. B. een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Dantumadeel ” met het
reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1)
Postma J. S. 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
Postma J. S. Lemmer Schip de Amsterdam, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde
opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)
Postma J. S. Lemmer Schip de Amsterdam, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde
opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)
Postma J. S. Lemmer Schip de Lemmer, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave
van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)
Postma J. S. Lemmer Schip de Lemmer, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave
van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)
Postma J. S. 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)
Postma J. S. 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)
Postma J. S. te IJlst wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting
toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat geworden over
den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Postma J. S. te Lemmer een Stoombootdienst van Lemmer naar Amsterdam, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen
van Vervoer te Water Afdeling Stoomboten met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1864 (6)
Postma J. te Warga wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der
Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal
kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Postma J. te Warga, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding
van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Postma J. W. Kantoorkoopman te Zwaagwesteinde 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)
Postma J. W. S. te Leeuwarden Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als
de ontvanger jaar 1841 (2)
Postma J. W. te Damwoude, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Postma J. W. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Postma J., Politiebeambte te Makkum 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)
Postma J?. de weduwe Bakkersche van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard
op een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Postma Jacob Folkerts met als Standplaats; Rauwerd hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in het
Arrondissement Sneek jaar 1825 (2)
Postma Jacob Folkerts van beroep Schipper wonende te Rauwerd hij wordt voogedragen voor de post van Deurwaarder Executant
voor het ontvang Rauwerd en door de Ontvanger Nauta heden wordt gerecommandeerd enz. jaar 1823 (1)
Postma Jacob gehuwd met Jong de Wijtske, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar
1916 (4)
Postma Jacob 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)
Postma Jacob Jans de weduwe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd 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)
Postma Jacob met 2 kinderen, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Postma Jan Atzes te Garijp Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Bergum
enz. enz. jaar 1822 (2)
Postma Jan Atzes te Garijp, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Bergum 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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Postma Jan Elderts ---- 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)
Postma Jan F. te Oosterwierum 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)
Postma Jan Fokkes --Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van
ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (5)
Postma Jan Gerlofs betreft restitutie van verschoten onderstand betreffende dat hem te Balk en IJlst gelijktijdig onderstand is
verleend enz. deze brief is ondertekend door Ringnalda W. H. (Willem Hotzes) de Burgemeester, hij ondertekend namens de
Burgemeester en Wethouders van de Stad IJlst aan de Gouverneur van Vriesland jaar 1841 (8)
Postma Jan gerlofs onderwerp betaling Armvoogdij Balk/IJlst jaar 1841 (1)
Postma Jan Gerlofs plaatsvervanger van Asma Jan Jans, 8e afd. Infanterie, wegens lighaamsgebreken op 22-06-1824 te Groningen,
hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die op de 1sten
Januari 1825 aan het genoemde militiekorp ontbreekt, zoo door desertie, overlijden als andersints. Jaar 1825 (4)
Postma Jan Gerlofs, Onderwerp Armvoogden Jaar 1841 (1)
Postma 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 van Haarlem de heer Schmidt J. H. jaar 1818
(3)
Postma Jan Idzes te Bolsward 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)
Postma Jan Jacobs hij zet een kruisje (dit is zijn eigengezette merk) onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik
Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een
aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen
retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de
Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor
1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)
Postma Jan Jans te Damwoude, Een bekeuring wegens het zitten in de Herberg na sluitingstijd enz. enz. tevens 7 kolommen met
diverse gegevens, jaar 1841 (4)
Postma Jan 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 de Gemeente Nes Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Postma Jan L. Schoenmaker 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)
Postma Jan Oebles behorende tot de lichting 1821 van Tietjerksteradeel getrokken hebben no. 45 enz. i.p.v. desselfs gedeserteerde
plaatsvervanger Terpstra Meijer Sybes bij de 8e afd. inf. ingedeeld geweest heeft een nieuwe plaatsvanger en wel Leijsma Jan en
deze wordt gelast naar Groningen te vertrekken enz. jaar 1825 (3)
Postma Jan R. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk kanton(gemeente)
zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor beschadigden Turf
hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den
4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)
Postma Jan reins te Marssum staat vermeld in een document Waardering van onteigeningen ten dienste van den grooten weg van
Leeuwarden op Harlingen enz. jaar 1841 (4)
Postma Jan 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)
Postma Jan Sieks te Witmarssum, , Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief wegens aanslagen in de Belastingen
op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (23)
Postma Jan 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)
Postma Jan Tj. 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)
Postma Jan W. 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)
Postma Jan wegens verschotten bij de loting enz. Komt voor op een document met als onderwerp: Specificatie van kosten gemaakt
wegens gerequeerde paarden voor transport enz. enz. wegens de gemeente Dronrijp. Enz. jaar 1815 (8)
Postma Jan Wiegers bij Dokkum onder Damwoude, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving
van de overtreding enz., jaar 1841 (11)

9187
5667

3698

6257

8285
6278

1341
06-09-1918
10,
blad 10-a
00-00-1880
B-16
Nrs. 1-11
15-02-1832
410-7
28-04-1815

623-21
22-06-1840
195-4
20-02-1817

8280

517-11, 15
19-05-1840

6840

36-A
blz. 48
22-04-1824

6005

938 blz. 4
30-11-1815
307
31-03-1815

5997

6258
6846
9181
6830

6864
6840

639
27-06-1815
34-A
26-06-1824
2110
08-12-1915
18-A blz. 25
21-01-1824

57-C
13-01-1825
36-A
blz. 50
22-04-1824

6252

1186-6
29-11-1814

8308

1070-8
1-20
28-10-1840

8210

966/7 en
881/14
Bladz.12>>
27-08-1839
517-11, 20
19-05-1840

8280

6419

287-C 3e
Bataillon
28-06-1817

6417

211
15-05-1817

9191

1558
22-12-1920

Postma Jan, 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)
Postma Jan,----Keilman Gerrit cigarenfabrikant en Simons Wouter, Koopman en Nauta Abel Baukes Koopman allen te Bolsward,
staan in een Notarieele akte van Notaris Bruinsma Nicolaas Laurentius Jacobus stellen zich borg voor een bedrag van fl. 1000.= van
Simons Wouter en Nauta Abel Baukes als Concessionaaren ter oprichting ener stoombootdienst als getuigenn treden op; Postma
Jan, Tuinman en Dijk van Johannes, Klerk enz. jaar 1880 (3)
Postma Janke Joostes, 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)
Postma Jarig J., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens
achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Postma Jeen Oenes de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden
voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Postma Jelle Simons, Slagter 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)
Postma Jeltje S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Holwerd Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Postma Jillerd zonder bedrijf, 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)
Postma Jochem Dirks 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)
Postma Jochum D. 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 134
Postma Johanna wordt betaald voor het leren der pijpers enz.enz. jaar 1815 (1)
Postma Johannes te IJlst knecht van de brander ten Brink ten te Sneek bekeurd wegens geen toegang geven voor de controleurs in
de brouwerij te IJlst enz. jaar 1824 (2)
Postma Johannes, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Postma Johs. 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)
Postma Josling Nummerwisselaar in het 4e Bataillon Art. Bat. Mil. voor Poutsma Hendrik jaar 1825 (3)
Postma Jurjen Smid 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)
Postma K. A. , 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)
Postma K. H. 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)
Postma K. H. te Grouw 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)
Postma Keimpe H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar
1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Postma Kielstra Gerben 43 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)
Postma Klaas 20 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall Kommanderende het 1e
Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen
informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn enz. jaar 1841 (6)
Postma Klaas Harms---- Dekken van Aukje huisvrouw van Postma Klaas Harms Verlofhouder te Roodeschuur zij is verbaliseerd
wegens de drankwet (klandestine verkoop enz. enz.) overtreding door Mulder Johannes Veldwachter te Twijzel die zij beledigd en
heeft enz. enz. getekend door de Chef veldwachter Schepel, en een door hem (Mulder Johannes ) geschreven brief door hem
ondertekend, en een door haar (Dekken van Aukje) geschreven brief door haar ondertekend, enz. jaar 1920 (6)
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Postma Klaas Hijlkes---- Jong de Cornelis Johannes van boerep Tolgaarder te Schuilenburg onder Oostermeer hij is de hoogs
biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als
borg Velde van der Klaas Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en
opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs
het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de
stukken aanwezig jaar 1848-1853 dossier (26)
Postma Klaas Hijlkes---- Jong de Cornelis Johannes, Tolpachter onder Oostermeer hij is de hoogs biedende voor het ZESDE
perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde van der Klaas
Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en
daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het
Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken
aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24)
Postma Klaas Hijlkes---- Jong de Cornelis Johannes, Tolpachter te Schuilenburg hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel
en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde van der Klaas
Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende
landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie
Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1858-1863 (24)
Postma Klaas Klazes, Handgeschreven brief met Handtekening van Sijke Conradi weduwe van Klaas Klazes Postma te
Dokkum, jaar 1840
Postma Klaas Tjerks---- Rengers Bernhard Walraad van Welderen (Baron) Grietman van Wijmbritseradeel ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Postma Klaas Tjerks Verlofganger Schippersknecht en te
Woudsend thuis behorende heeft zich op dinsdag bij mij vervoegd dat hij enz. jaar 1817 (1)
Postma Koop, 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)
Postma Korn. de weduwe 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)
Postma Kornelis, 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)
Postma L. 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)
Postma L. 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)
Postma L. J. te Augustinusga, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Postma L. J. te Oosterwolde staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Postma L. J. te Oosterwolde, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Postma L. K. 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)
Postma Lambertje 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)
Postma Lamert Lamerts 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)
Postma Lammert, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Postma Lammertje 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)
Postma Lammertje L. 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 207
Postma Lammertje Lammerts Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Postma Lammertje---- Zomer Jan Oepkes en Postma Lammertje zijn op advies van de Medicus en met toestemming van de Officer
bij de Regtbank van Leeuwarden uit de gevangenis aldaar vertrokken en is eerstgemelde naar het huis van zijn ouders alhier
gegaan en de laatste naar haar familie te Bolsward vertrokken verder zijn Correctioneel gevonnisd Gorrels Tjitske wonende te
Leeuwarden welke dan ook door haar man Barrabaij Frans uit het correctie huis is afgehaald enz. jaar 1814 (1)
Postma Lammertje, 17 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)
Postma Lammertje, 220 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
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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)
Postma Lammetje Lammerts, sedert enige dagen schijnt zich eene ziekte te ontstaan onder de vrouwen criminelen en dat zij enz.
jaar 1813 (4)
Postma Libbe Wolters, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen jaar 1824 (2)

Postma Lieuwe Wolter 559 Wijnjeterp 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)
1341
Postma Lodewijk, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van
06-09-1918
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
22-A
Postma Lubbert L. Landbouwer te Workum, onderwerp; een aangeboden transactie teneinde te voorkomen de gevolgen van een
25-09-1824
bekeuring, wegens het niet aangeven van een paard in de Personele belasting jaar 1824 (2)
30-13
Postma Lubbert L. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der
09-01-1817
Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is
ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
755
Postma Luitzen Jakobs Sergeant, staat vermeld op een document ondertekend door de Luitenant Collonel Commanderende het 4e
30-08-1815
Battaillon Landstorm Arr. Sneek (hndtekening onleesbaar) en hij wordt voorgedragen voor de vermelde functie enz. jaar 1815 (2)
958/2 211
Postma M. J. wed´nr Kloosterman A. B. te Twijzel, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van
Bladzijde 3
natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten
17-09-1839
bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
517-11, 7
Postma M. M. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
19-05-1840
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in het Kantoor Kollum, Gemeente Kollum, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
949/8
Postma M. te Rinsumageest, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
20-09-1841
verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3 )
988-3, 8
Postma M. te Rinsumageest, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
Bladzijde 2
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
26-09-1839
andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
988-3, 8
Postma M. te Rinsumageest, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
Bladzijde 2
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
26-09-1839
andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
988-3, 41
Postma M. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
Bladzijde 1
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
26-09-1839
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
248-b 1e bat
Postma Marcus Reint 521 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
4e blz.
8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting
Nom. Staat
van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon
07-06-1817
Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
140-B-blz. 28 Postma Meindert uit een huis in de Speelmanstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der
17-01-1815
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)
jaar 1815.
1472
Postma Meindert, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
07-11-1917
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)
810
Postma Melle M. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
13-11-1817
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
48-B
Postma Menso?? O.----- Steensma Jetse S?. Een handgeschreven brief met handtekeningen (waaronder die van hem) van diverse
26-10-1824
slagters en vleeschhouwers te Witmarssum, Pingjum en Arum , onderwerp een request over ingevorderde belastingen enz. jaar
1824 (9)
804
Postma Minne Hermann---- Salveatus Michael en Postma Minne Hermann worden genoemd in een Duits geschreven document
26-09-1815
ondertekend te Magdenburg den 4sten august 1815 ook genoemd Bostma Jean en Postma Dime met vermelding van rang en en
welk regiment enz. jaar 1815 (8)
499-5
Postma Monze Jelles---- Monsma Monze Jelles geboren te Witmarssum 11-02-1812 Boereknegt z.v. Jelles Jelle en Monzes
22-05-1841
Meinskjen (Moenskjen) staat vermeld in een extract uit het inschrijvingsregister voor de Nationale Militie ligting van 1831 dat de
naam Postma ingeschreven is met een Nationale Militie Certificaat enz. jaar 1841 (5)
583- 101
Postma Nanning Pieters, Timmerman,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
05-06-1817
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier
en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
50 en 51
Postma O. O., ---- Ongersma Coene Wybrens te Surhuisterveen enig zoon van Ongersma Wybren Coenes (een gering dagwerker
03-04-1814
en zwaar gebroken, oud 69 jaar, en Ruurds Baukje oud 55 jaar hebbende getrokken nr. 272 in de Landmilitie de welke verzoekt op
grond van bijgaand bewijs vrijstelling na onderzoek is gebleken dat Ongersma Coene Wybrens wiens ouders, familie of vrienden
zich acht malen bij mij hebben vervoegd met allerlei soorten van getuigschriften waaruit blijkt dat hij voor het bestaan van zijn
ouders onontbeerlijk is het bijgaande bewijs is getekend door de getuigen lid van de raden Gemeente Surhuisterveen Zuidema P.
W., Bouma W. N., Postma O. O., Terpstra J. Y (naste burman) Veenstra G. L., Baukes Jan (Aldenbureger ) en Piersma H. H. Enz.
Jaar 1814 (4)
195-196
Postma O. O., ---- Bouma Wobbe Nannes en Piersma Pier Hendriks beide Landbouwers woonachtig in de Gemeente Surhuizum in
16-01-1814
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)
526-1, 40,2
Postma O. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
22-05-1840
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
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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)
Postma Obe Sijbes---- Buwalda Pieter Jans van beroep Huisman wonende te Arum ondertekend een brief aan Zijne Majesteit de
Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij is geworden bij kon. besluit eerste Luitenant bij de 4e Comp. enz. te
Leeuwarden maar wenst van deze benoeming ontslagen te worden uit hoofde van zijn werkzaamheden als enz. maar dat hij een
zeer geschikt persoon wil voordragen en wel Postma Obe Sijbes wonende te Arum enz. jaar 1816 (5)
Postma Oene Oenes te Surhuizum staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen betreffende de
verpachting op 26 September 1822 van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5)
Postma Ote, 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)
Postma 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)
Postma P. , Beurt en Veerdienst van Harlingen 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 1846 (8).
Postma P. , Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Dockum na aankomst van de Stoomboot uit Londen , 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 1846 (8).
Postma P. E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821
(3) Dossier met alle namen (15)
Postma P. E. 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)
Postma P. J. 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)
Postma P. P. te Blija 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)
Postma P. S. te Cornwerd 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)
Postma P. te Oudeschoot een handgeschreven brief met zijn handtekening, verzoekt vergunning tot een uitweg van zijn perceel en
het maken van een hekje omdat hij daar een huis wil bouwen kadastraal bekend onder enz. enz. met een tekening (Blauwdruk) van
de situatie jaar, met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (10)
Postma P. te Woudsend verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning om een uitgang te maken
tevens de toestemming enz. tevens een tekening (Blauwdruk) aanwezig jaar 1916 (10)
Postma P?. J. te Wier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel 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)
Postma Peter Reine 5 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)
Postma Pier 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
1861 (2)
Postma Pier Reins 5 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)
Postma Pieter H., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens
achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Postma Pieter Hans, 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)
Postma Pieter J. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Postma Pieter J. te Tjerkwerd 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)
Postma Pieter Jacobs 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)
Postma Pieter Jacobs 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
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Postma Pieter Jacobs, 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)
Postma Pieter Jans staat vermeld op de Nominative Staat der verlofgangers der Nationale Militie uit de provincie Vriesland , 3e
Bataillon Artillerie met 10 kolommen informatie, die naar hunne Haardsteden vertrokken zijn en verschoond zijn van de bijwoning
van der najaars exercitie deze jare enz. jaar 1840 (4)
Postma Pieter Jans te Bolsward Beurt en Veerdienst van Bolsward 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 1857 (8).
Postma Pieter Jouws te Tjerkwerd 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)
Postma Pieter K. 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)
Postma Pieter Melles wordt vermeld in een document 1e afdeling Infanterie Nominative staat betreffende overgang naar een ander
korps met 5 kolommen informatie enz. jaar 1824 (4)
Postma Pieter Ne(u?)tters,Landbouwer,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)
Postma Pieter Netters Landbouwer te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie
der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van
de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz. jaar 1817 (3)
dossier (6)
Postma Pieter Nillerts 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)
Postma Pieter Nitters 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)
Postma Pieter Nuttes te Burum, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Jong de ….? 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)
Postma Pieter Pieters Huisman in het Klooster Anjum, doet beklag over de aanslag in de contributieen enz. jaar 1814 (1)
Postma Pieter Pieters met zijne schoonzoon Rooda Arjen Freerk die bij hem inwoont na gelijk met de weduwe van Jans Pieter en
zoon een antwoord op zijn eerder request== Postma Pieter Pieters 76 jaar Hij schrijft en zet zijn merk onder de brief hij is wonende
bij zijn schoonzoon Rooda Arjen Freeks, Huisman in het Klooster Anjum onder Berlikum Onderwerp: dat hij alle jaren in het
Gemeente quosatie is aangeslagen , dus hij vind dit niet goed enz. Enz, jaar 1814 (4)
Postma Pieter Pieters oud 76 jaar en hij zet zijn merk onder de brief hij is inwonende bij zijn schoonzoon Rooda Arjen Freeks,
Huisman in het Klooster Anjum onder Berlikum Onderwerp: dat hij alle jaren in het Gemeente quosatie is aangeslagen , dus hij
vind dit niet goed enz. Enz, jaar 1814 (3)
Postma Pieter staat vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie te
Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving, Terkaple is de laatste woonplaats voor de gevangenis
jaar 1818 (2)
Postma Pieter Wopkes 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)
Postma Pieter, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Postma Pieter, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Postma Pieter, 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 1869
(2)
Postma politieagent te Hindelopen------ Hindelopen (Het wordt gevaarlijk te Hindelopen) Een aantal opgeschoten jongens van
Hindelopen begrijpen niet dat diegene die van Christelijke beginselen zijn ook in land vrijheid van vergaderen hebben, de
politieagent Postma aldaar heeft al ingegrepen maar enz,. enzj tevens een originelekrant (de Banier van Maandag 1 januari 1917
jaar 1917 (6)
Postma Popke Koopman en winkelier te Franeker Onderwerp een demonstratie (voor voedsel) van 200 tot 300 personen die zig
verzamelden en hij voldeed niet aan een bevel van de politie enz. enz, en hij werd gearresteerd enz. ook genoemd een Sytsma
Johannes arbeider te Franeker die de agent Hiemstra aanviel jaar 1918 (4)
Postma R. F. aan hem wordt afgegeven door de strandvonder van Workum 10 balken afkomstig van het gestrande schip Bosch en
Hoven enz. jaar 1819 (1)
Postma R. G. te Irnsum en Vries de C. F., Onderwerp et overdragen van de Postbodeloop tussen beide, jaar 1841 (4)
Postma R. 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)
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Postma Rense R. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe
Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus Klaas
als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3)
Postma Rense, Wagenmaker 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)
Postma Riemer Wietses, 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)
Postma Rienk---- Engelen Aldert J. Kapitein op het het schip de Bosch en Hoven betreft aangespoelde goederen in de gemeente
Workum uit dit schip verder genoemd de Majoor Rienk Postma als last hebbende bij missive van de heren Haas de ….? en
Zunderdorp te Texel wonende enz. jaar 1819 (1)
Postma Rienk Feekes 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)
Postma Rienk T. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van
de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een
Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de
Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter
vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Postma Roelf Roelfs * Wolvega 9 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 5
kolommen bij de brieven van de Luitenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Infanterie batt. Nr. 3 ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat van gemelde Bataillon teruggebleven Verlofgangers enz. jaar 1841 (3)
Postma Roelof R. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad
Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document
genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden
der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Postma Roelof Roelofs 530 Wolvega 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)
Postma Roelof Roelofs oud 38 jaar van beroep Tapper te Makkinga, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a.
woonplaats, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october
1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5)
Postma Roelof Rommerts te Ooststellingwerf, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats,
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken,
Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Postma Roelof staat in een door de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie
ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof zijn gegaan, maar de
Lt. Col/ wil graag weten waar hij overleden is enz. jaar 1817 (3)
Postma Ruurd Gerbens Irnsum Rijkspostloper, jaar 1841
Postma Rypke L. Timmerknecht 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)
Postma S. E. de weduwe te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam
vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Postma S. E. Leeuwarden Schipper, jaar 1839
Postma S. H. zijn erven, Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum,
mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)
Postma S. J. te Kimswerd 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)
Postma S. J. te Kimswerd 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)
Postma S. Obes Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze Antonides
Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de ergelijke en
verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe
gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd
opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland , verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van
Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel
Scheltes, Obes Postma en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. (Samuel Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai
R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases,
Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J.,
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Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema
Jan A. verder ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31)
Postma S. P.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden, 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)
Postma S. S. , Aardappels door hem geleverd, komt voor als belanghebbende in een staat der benodigde fondsen tot het doen der
betalingen wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (2)
Postma S. S. Gevangenissen te Leeuwarden; Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin staat de
goederen en de prijs die hij voor de Aardappelen bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)
Postma S. S. Aardappelen geleverd wordt vermeld in de Staat van den Stand van het crediet voor den dienst van het Huis van
Reclusie en Tuchtiging en dat van de Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden ten kantore van de Heer Administrateur
van ’s Rijks Schatkist aldaar, geopend in de maand Augustus 1840 ook wordt er vermeld welk bedrag volgens declaratie is
uitbetaald enz. jaar 1840 (4)
Postma S. S. Betaling wegens zijn leverantie van Aardappelen aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2)
Postma S. S. de weduwe te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Postma S. S. de weduwe te Leeuwarden, Staat in een document als afzender op een lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke
dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Hier wordt vermeld geleverd 6
Mud Steenkoolgruis Jaar 1841 (4 )
Postma S. S. Kalkpraam, jaar 1838
Postma S. S. te Blija 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
met geringe huurwaarde beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Blija, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840
(4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Postma S. S. te Leeuwarden wordt vermeld in een staat van Requesten om vrijdom van den Accijns op Turf voor zijn
Kalkbranderijvoor 30.000 Tonnen enz. jaar 1837 (5)
Postma S. S. te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe
Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Postma S. S. te Pingjum 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)
Postma S. S. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Postma S. S. wordt vermeld in een document Algemeene Maandstaat der gedane betalingen door de Commissie van Administratie
over de Gevangenissen gedurende de maand Januari wegens verpleging en onderhoud der Gevangenen in het Huis van Reclusie en
Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering aldaar met vermelding van de geleverde goederen en het te ontvangen
bedrag daarvoor tevens een kolom aanmerkingen enz. jaar 1841 (6)
Postma S. S. wordt vermeld in een document; Staat van de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der gevangenen in het Huis
van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding wat er is geleverd en het bedrag wat er uitbetaald wordt in maart 1841
enz. jaar 1841 (4)
Postma S. S. wordt vermeld op de Staat der Benoodigde fondsen tot het doen betalen wegens het onderhoud der Gevangenen in het
Huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden gedurende de maand October met
vermelding van wat hij geleverd heeft en het bedrag enz. jaar 1840 (4)
Postma S. S. wordt vermeld op een staat der benodigde fondsen over het dienstjaar 1841 tot het doen der betalingen wegens het
onderhoud der Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden zowel Burgerlijk als Militair wegens
geleverde goederen enz. jaar 1841 (4)
Postma S. S., het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en waarvan Proces
Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze overeenkomst is
opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn op uitnodiging aanwezig de
ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz. jaar 1821 (9)
Postma S. Sipke 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)
Postma S. te Pingjum 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)
Postma S. te Pingjum 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)
Postma S. te Pingjum 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)

8211

8285

988-3, 40
Bladzijde 2
26-09-1839
615-2, 40-1
19-06-1840

8386

949/40
20-09-1841

6252

1205
10-12-1814
1229-6
02-12-1839

8224

6282

737-18
07-07-1817

6028

810
13-11-1817
285/19
07-02-1916
1566
23-11-1883

9182
9134

6840

36-A
blz. 29
22-04-1824

6631

1114
6e blz. van
kolommen
15-09-1814
40-C
15-02-1837
61-d
14-10-1828

3700
3576

8346
6082
8204

6840

108/13
00-00-1841
453
03-05-1822
829/20,264
Blz. 7
12-08-1839
36-A
blz. 48
22-04-1824

9465

Deel 2, 27
22-12-1818

5997

307
31-03-1815

6047

379
03-06-1819
238
00-00-1819
405
18-05-1821

6691
6070

6070

424-23
25-05-1821

6034

398
30-05-1818

6060

480
06-07-1820

Postma S. te Pingjum 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)
Postma S. te Pingjum 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)
Postma S. te 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)
Postma S. wordt vermeld op de staat van onvoorziene uitgaven, te betalen kosten voor geleverde zaken/diensten enz. jaar1814 (2)
Postma S.S. wordt vermeld in een document genaamd Staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens wegens
leverantie voor het onderhoud der gevangenen in het huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire
Verzekering te Leeuwarden gedurende de maand november 1839 van voornoemde persoon jaar 1839 (2)
Postma Sake J. , Boer te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele
Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411
gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding
van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Postma Siebe E. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Postma Siebe Hindelopen Politieagent Met Signalement, jaar 1916
Postma Siemen E., ---- Agricola J. K. Te Sint Nicolaasga en anderen: een handgeschreven brief met zijn en de navolgende
personen hun handtekening. Rees de Ybe, Rees de J. H?., Bles K. B. Postma Eelke E., Postma Siemen E., Werkman J. H. en
Boing G. J., Onderwerp: een klacht over de waterleiding jaar 1883 (3)
Postma Sietse J. Arbeider 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)
Postma Sijbout 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)
Postma Sijtske Doekles, 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 1837 (9)
Postma Sikke Sikkes beurtschipper van de Lemmer op Amsterdam verklaard dat er vaarbaar en handzaam weer geweest is deze
brief inliggend in het dossier----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 een
Certificaat dat hij als beurtschipper voor ondergetekenden (19 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)
Postma Sikke Sikkes, reclamatien op de personele belasting met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (18)
Postma Sikkes, 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)
Postma Simon Simons 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)
Postma Sjerp Boer 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)
Postma Sjoerd Beurt en Veerdienst van Hallumerhoek 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).
Postma Sjoerd Eges? 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 122
Postma Sjoerd Hiddes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Postma Sjoerd Hiddes (de erven) te Heeg, opgave aan het Venijn (Miltvuur) gestorven beesten. Jaar 1819 (2)
Postma Sjoerd Hiddes (de erven) Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven
Runderbeesten in den jare 1819 en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te weinig hebben gehad
van de totale som fl. 14.250,00, jaar 1821 (2)
Postma Sjoerd Hiddes 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)
Postma Sjoerd Hiddes te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van
woonplaats, jaar 1818 (2)
Postma Sjoerd Hiddes, 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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Postma Sjoerd Hiddes, 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)
Postma Sjoerd Hiddes, 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)
Postma Sjoukie, Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige
schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten
en de Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)
Postma Sybe Egberts staat vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie
te Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving, Ureterp is de laatste woonplaats voor de gevangenis
jaar 1818 (2)
Postma Sybe Haringvisserij op de Noordzee, 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 1888 (2)
Postma Sybe 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)
Postma Sybe Sybes te Wonseradeel 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)
Postma Sybe Sybes vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale Infanterie 3e
Bataillon welke met groot verlof zijn en waarmede geheel is afgerekend als moetende op den 10e maart aanstaande de paspoorten
aan dezelve worden uitgereikt jaar 1825 (2) (dossier 5)
Postma Sybren Eeltjes Amsterdam-Lwd. Beurtschipper, jaar 1838

Postma T. 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)
Postma Taeke, 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)
Postma Th.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden, 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)
Postma Theunis, 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)
Postma Thomas J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van
Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum,
jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)
Postma Tiedje 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)
Postma Titus in leven gehuwd met Bouwman Jantje, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming, jaar 1916 (4)
Postma Tjeerd Sibbeles te Swichum, Beurt en Veerdienst van Swichum 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)
Postma Tjeerd, 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)
Postma Trijntje--------- 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)
Postma van O. 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)
Postma van C. T. ?? 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)
Postma van C. T. hij ondertekend samen met de Burgemeester Dijkstra T. W. en andere leden van de Raad van Belkum een
document betreffende het invoeren van het fransche stelsel door het afschaffen van belasting op sterke dranken, grondlasten en
andere vaste panden tot op slechts f. 533.= enz. jaar 1813 (4)
Postma van Cornelis Jans Lid van de Raad der Gemeente Berlicum wordt zijn voordragt bevestigd door de Commissarissen
Generaal in het departement Vriesland als Plaatsvervanger van de Schout bij diens afwezigheid en Kiestra Harmanus Olferts
provisioneel Onderwijzer der jeugd te Wier tot Secretaris enz. jaar 1814 (3)
Postma van J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Postma van J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Postma van 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)
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Postma van 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)
Postma W. B. & Postma B. B te Zwaagwesteinde,een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “
Dantumadeel ” met het reglement, en de maten van het schip zijn ook genoemd enz. jaar 1896 (1)
Postma W. B. en Postma B. B.te Akkrum, een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Stad IJlst
“ met het reglement enz. jaar 1894 (1)
Postma W. B. te Zwaagwesteinde, 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)
Postma W. P. te Zwaagwesteinde met de Stoomboot “Zwaagwesteinde ” 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)
Postma W. ?. , Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente
Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie
zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers
enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van gebouwde en ongebouwde eigendommen maar 16 stuivers en dat daar geen een van
de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar
1814 (4)
Postma W. C. Koopman en Wethouder te Harlingen , hij klaagt over gebrekkige politietoezicht wegens diefstal van Veldvruchten
enz. wordt ook in genoemd Posthuma de Commandant Rijksveldwacht te Leeuwarden, ook Bakker J. te Menaldum jaar 1919 (16)
Postma W. C. te Harlingen Onderwerp; een concessie tot het droogmaken van het Hissemeer en Piekemeer gem.
Wymbritseradeel, ook wil hij die meren kopen enz. enz. jaar 1916, 1917 en 1918 (6)
Postma W. H. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Postma W. J. te Akkertwoude, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3 )
Postma W. J. te Akkerwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Postma W. K. te Kimswerd 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)
Postma W. K. te Kimswerd 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)
Postma W. 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)
Postma W. W. te Exmorra 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)
Postma W. W. te Exmorra 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)
Postma W.A. , 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)
Postma W.ytse Sander---- With de G. J. van beroep Veenman te Luinjeberd het betreft een Extract uit het register der resolutien
van den Minister van Financiën met processen verbaal van bekeuring van ruim f. 1100.-- en Postma W.ytse Sander wordt genoemd
als borg voor eerstgenoemde betreffende dat nadien de fraude van geveende turf trot een hoogte heeft doen enz. als aanvankelijk de
persoon van den borg werdt afgekeurd enz. hij is vrijgelaten en de boete bij transactie te voldoen verder enoemd de Meter taxateur
Feenstra verder zijn broeder With de J. J. heeft aangeboden een personeel e borgtogt verder jaar 1840 (18)
Postma Watse 2 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a.
overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841
(7)
Postma Watze Sjoerds 2 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon
(o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841
(7)
Postma Watze Watzes van het 3e Bataillon Buitenlandse Scheepvaart staat op vertrek naar Oostindien als Stuurman met het Schip
de Maria Hillegonda gevoed door de Kapitein Glazener A. enz. jaar 1839 (3)
Postma Wieger J. 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)
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Postma Wieger Jans 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)
Postma Wieger Sjoerds, Boereknecht te Augustinusga, een berigt op zijn ingediend verzoek om Pensioen, dat hij als Loteling in
dienst is getreden dat hij daarbij te kennen heeft gegeven aan Bloedspuwing en Hartkloppingen te labroreren enz. jaar 1840 (4)
Postma Wiepke 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)
Postma Wietze Bartels, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 8 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)
Postma Wietze Bartels, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Postma Wietze Bartels, 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)
Postma Wietze Bartels, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 8 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)
Postma Wietze Bartels, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 8 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)
Postma Wijbe Anskes---- Klazes Wilmke weduwe van Wijland Auke Tousijn van beroep Poortiersche op de Waterpoort te
Dokkum en Wijland Sipke Aukes thans aangeloot en uitgetrokken in de namiddag met vrijmoedig beklagf over het onregt voor
zoverre zo menen door de Burgemeester C. Goslings hen aangedaan zij leeft in armoedige omstandigheden en haar oudste zoon en
zij meer dan 60 jaren ouderdom haar leven en zij oud en gebrekkig is, verder een aantal verklaringen 1e Gleistra J. A. dat hij drie
gulden per week verdiende en ten 2e Dijk van Eppe Joukes Molenaar en Wind Gosse Doedes Fabrikant en Meekeren van Geert
Riekes Scheepstimmerbaas en Minnen van Minne Engels Schipper en Koopman verklaren dat de moeder zeer zwak is en arm 3e
Postma Wijbe Anskes, Veen van der Wierd Aukes beide Dagloner, Meffert Herman gepensioneerd sergeant en Schuitenga Bartele
Sjoerds Scheepstimmerman allen ondertekenen verder een Extract Nationale Militie dat Auke Tousain is overleden 22-09-1811
oud 63 jaar enz. jaar 1817 (8)
Postma Wijbe Wijpkes Hij is één der ondertekenaars van een brief aan de heer Aebinga van Humalda J. Gouveneur van de
Provincie Vriesland dat zij hun drukkend bezwaar en of het mogelijk is uwer Raad en Bijstand te verwerven enz. In den jaren voor
1802 werd er een Stedelijke belasting van Land en Huijseigenaren gezamenlijk van hun landen en en huijsen geheven dan de
landeigenaar hebben in den jare 1802 door haren invloed zonder een wettig ontslag te weeg gebragt dat den Ontvanger ook de
belasting op de enz. enz. omdat de grote landeigenaren wel zagen dat het oogmerk dat zij hun oogmerk om de landen van de
belasting bevrijd te krijgen enz. enz. Nu mijnheer de Gouveneur worden de Huijseigenaen alleen en niet de landeigenaren belast
enz, enz. terwijl ook op brood en utrf voor de armen en rijken een zware belasting wordt geheven daar vermogende een huisgezin
hebben van 2 tot 3 personen en de behoeftige dagloners met 7 tot 8 kinderen en dus veel meer brood enz. enz. wij verwachten van
U en Bidden en Smeken dat u daar een eind aan maakt enz. enz. jaar 1815 (4)
Postma Wijbe Wijpkes, Komt voor op een document genaamd Notitie van verschotten van Postma Wijbe Wijpkes , Winkelier te
IJlst ten behoeve van de regering aldaar hij ondertekend een gespecificeerde lijst enz. jaar 1815 (3) dossier (6)
Postma Wijbe, 113 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)
Postma Wijtze Bartels, 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)
Postma Wijtze Bartels, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 4 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)
Postma Wijtze Bartels, 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)
Postma Wijtze Bartels, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 4 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)
Postma Wijtze Bartels, 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)
Postma Wijtze Bartels, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 4 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
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gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en
Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Postma Willem D., Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens
achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Postma Willem onecht kind van Gilles Hilletje, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel
in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)
Postma Willem onecht kind van Gilles Hilletje, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende
in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner
verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor
opzending enz. enz. jaar 1839 (10)
Postma Willem S. Kleedermaker 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)
Postma Willem Sipkes * 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)
Postma Willem Sipkes 435 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)
Postma Willem Sipkes 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)
Postma Wybe Baukes Zwaagwesteinde Eigenaar veer Zwaagwesteinde vermeld in een document Staat houdende opgave van de in
de gemeente Dantumadeel aanwezige veren, een staat met 10 kolommen informatie enz. jaar 1878 (4) dossier (8)
Postma Wybe en Postma Bartel de gebroeders , Beurtschippers te Zwaagwesteinde wonende, Onderwerp de Stoombootdienst
tussen Zwaagwesteinde en Groningen, aanwezig een stuk krant met een hele grote advertentie met aankondiging van deze denst
enz. enz. jaar 1882 (4)
Postma Wybe Overleden Veldwachter te Drachten (3)
Postma Wypke Wypkes---- Feenstra Jan Annes, en Postma Wypke Wypkes zij hebben massaal bezeten 7 pondematen Greidland
onder Exmorra en zij hebben dit land gedeeld, maar uit onderzoek is gebleken dat alles nog op naam staat van Feenstra Jan Annes,
enz. jaar 1824 (4)
Postma Wypke Wypkes, onderwerp verdeling van land enz. jaar 1824 (2)
Postma Zwaantje Wobbes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (3)
Postma, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude jaar 1812
(2)
Postmans Veldwachter, Stukken betreffende het nemen van een beslissing in een geschil tussen de Burgemeester van Wonseradeel
en de Wethouders van die gemeente over de salariereing en de standplaats van twee gemeente Veldwachters jaar 1884 (26)
dossier (80)
Postmja R. D. 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)
Postmuhus H. , 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)
Postmus A. H. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Postmus A. H. , 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)
Postmus A. H. 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)
Postmus A. J. 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)
Postmus A. J. te Gerkesklooster Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als
de ontvanger jaar 1841 (2)
Postmus A. J. te Gerkesklooster 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)
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Postmus A. J. te Strobos, 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)
Postmus A., H. de weduwe te Surhuizum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals
achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Postmus Albert Hendrik te Surhuizum 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)
Postmus Albert Hendriks , 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)
Postmus Albert Hendriks, Hij wordt vermeld in een document als Zetter der Belastingen van het district van Ontvang
Surhuizumjaar 1821 (3)
Postmus Albert Jelles wonende te Augustinusga, hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek
en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Benedictus Jans Benedictus en Postmus Jelle Alberts ook aanwezig de voorwaarden
van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van
Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn
hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1838-1843 dossier (59)
Postmus Albert Rinzes, 723 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)
Postmus Antje Alberts vrouw van Bosma K. R. 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
Postmus Antje Alberts weduwe van Bosma K. R. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 4 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)
Postmus Aukje Johan Christiaan, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 8 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)
Postmus Aukje Johan Christiaan, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 8 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)
Postmus Aukje Johan Christiaan, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 8 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)
Postmus D. te Tzummarum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M.
Assessor van Barradeel 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)
Postmus Einte 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 Holwerd Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier
met ca. 1000 namen (69)
Postmus Frans Franzen 104 Surhuisterveen 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)
Postmus Freerk Jans 19 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)
Postmus Gerrit, Lambermon Dina 27 jaar geboren te Groningen dochter van Johannes Lambermon en Dina Arends thans in het
huis van correctie te Leeuwarden bij zich hebbende een kind en wel Johannes Postmus 1 jaar oud doch in onegt geteeld bij Gerrit
Postmus enz. (1) jaar 1818
Postmus Gerrit, 636 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)
Postmus H. E. te Buitenpost, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Postmus Harmen Alberts, 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)
Postmus Harmen Alberts, 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)
Postmus Harmen Alberts, 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

9134

1498
10-11-1883

4635

A-1, 45
28-06-1904
A-1, 12
23-10-1901
A-1, 31
26-05-1904
708-5_5
20-07-1841

4635
4635
8375

6384
3622

111
13-06-1814
A-2 Dossier
30-12-1837

6680

440
00-00-1818

6840

36-A blz. 9
22-04-1824

6632

1307
19-10-1814

6672

76
00-00-1818
30-C, Ge
huwden D
21-05-1824

6843

6843

30-C, Ge
huwden D
21-05-1824

6633

1399+1404
11-11-1814

8364

498/10, 11
21-05-1841

6843

30-C, Ge
huwden D
21-05-1824

6393

169
18-03-1815

6391

30
14-01-1815

6047

379
03-06-1819
19-02-1825
29-C
480
06-07-1820
453
03-05-1822
684-14
13-07-1838

6868
6060
6082
8099

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)
Postmus J. ---- Roskam T. , Kleinman A. , Postmus J., Boer de M. L. en Linge van J. het gaat er over dat zij als Veldwachter te
lang in de gemeente zijn en dat het wenselijk is dat zij van standplaats verwisselen omdat een te langdurig verblijf in een dorp hen
te vertrouwelijk met de ingezetenen maakt enz. enz. jaar 1883 (2)
Postmus J. Makkum Veldwachter Betreft Schip de Betty, 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.
Postmus J. Makkum Veldwachter, 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.
Postmus J. Makkum Veldwachter, 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.
Postmus J. te Tzummarum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M.
Assessor van Barradeel 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)
Postmus Jacob W. , wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende ( 1e
Luitenant Beyer Tengbergen G. A.) hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5)
Postmus Jelle Alberts---- Postmus Albert Jelles wonende te Augustinusga, hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en
wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Benedictus Jans Benedictus en Postmus Jelle Alberts
ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en
gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van
zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1838-1843 dossier (59)
Postmus Johannes, Lambermon Dina 27 jaar geboren te Groningen dochter van Johannes Lambermon en Dina Arends thans in het
huis van correctie te Leeuwarden bij zich hebbende een kind en wel Johannes Postmus 1 jaar oud doch in onegt geteeld bij Gerrit
Postmus enz. (1) jaar 1818
Postmus K. Hylkes Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen
info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Postmus K. J. het betreft een ontvangen request van de Kerkvoogden van Offingawier zich beklagende over voornoemde
Schoolonderwijzer en verzoekende dat Jong de J. F. mogte worden benoemd want dat Postmus alhier benoemd is geweest maar nu
te Oosthem beroepen zijn is deze functie vacant enz. jaar 1814 (4)
Postmus K. J. verlaat de openbare school te Offingawier als openbaar onderwijzer (2) jaar 1818
Postmus Karel, 520 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)
Postmus Karel, 788 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)
Postmus Klement J. ---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat Postmus Klement J. vroeger beroepen te Offingawier thams als onderwijzer naar Oosthem staat te vertrekken
verzoekt hij sollicitanten te mogen oproepen enz. jaar 1814 (2)
Postmus Liebe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd 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)
Postmus Minne Tjeerds, 485 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)
Postmus P. Albert---- Wijtzes Willem gepensioneerde Luitenant wordt voorgesteld voor de functie van Adjudant met rang van
Capitein in plaats van de Adjudant Huijsman Simon Jans en tot 1e Luitenant den 2e Luitenant Postmus P. Albert in plaats van de 1e
Luitenant Suidersma S. G. en tot 2e luitenant den Sergeant Vries de S. S. enz. document ondertekend door With de M. Luitenant
Collonel Commandeerende het 6e Bataillon Landstorm te Augustinusga enz. jaar 1815 (1)
Postmus Pieter Alberts---- With de M. Luitenat Collonel commandeerende het 6e Bataillon Landstorm ondertekend een document
dat bij zijn afwezigheid Nicolay ….? Majoor commanderende het 6e Bataillon Landstorm heeft te kennen gegeven dat om
moveerende redenen den heer Luitenant adjudant Huisman Simon Jansen den 1e Luitenant Suidersma Sikke Gerlofs verzogt
hebben ontslagen te mogen worden enz. en daarvoor worden voorgedragen Wijtses Willem gepensioneerd tot Adjudant met rang
van Capitein en den 2e luitenant Postmus Pieter Alberts tot 1e Luitenant en in de plaats van laatsgemelde den Sergeant Vries
Simon Simons tot 2e luitenant enz. jaar 1815 (1)
Postmus R,. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Postmus R. G. , dienende in de 7e afd. Infanterie te Zwolle, hij is verlofganger en gaat met onbepaald verlof jaar 1825 (2)
Postmus R. 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)
Postmus R. 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)
Postmus Reintze Arjens , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33, * 04-12-1814 Ferwerderadeel, 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
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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)
Postmus Rintje lazes * Joure 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)
Postmus S. S. te Oostermeer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe
Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Postmus Sake, 143 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)
Postmus Simon Ruurds, 651 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)
Postmus Sipke,komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Postmus te Harlingen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die namens
Burgemeester en Wethouders van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Postole Del Nicolo Smirna/ Samos Kapitein op de St. Georges
Postra Antje G., 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)
Postra B. L. te Augustinusga 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)
Postra Berend Lippes Schipper, 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)
Postra Berend, Koopman te Gerkesklooster, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen (2) jaar 1824
Postra Jan Tjallings, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 8-13 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)
Postra Pieter Luppes 420 is zijn volgnummer en Strobos 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)
Postra Pieter Sjoerds 541 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)
Postra Tjalling W. , 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)
Postra Tjalling W. , wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 8-13 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)
Postuma Andries---- Goithals Ch.. Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra D. H. , Walstra Sijtze*., Drent Egbert Wiegers*, Kalenkoot Jacob*
lotelingen ongeschikt zijn tot den militairen dienst en dat Postuma Andries* niet als plaatsvervanger van Botma Sake* kan
aangenomen worden daar hij een liesbreuk heeft enz. een * vermeld is een medische verklaring aanwezig ondertekend door de
Officier van gezondheid Bleisen van J’s enz. jaar 1817 (3)
Postuma Antje W., 27 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende
bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz.
jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Postuma Antony T., 114 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)
Postuma Bode staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats
ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april 1816 door Honorabele
Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
Postuma Corn’s A. 118 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

26-03-1824
6245
6424

399-37
10-05-1814
609
10-12-1817

6623

42
07-08-1813

6623

41
07-08-1813

6836

25-C
10-03-1824
27-A, 4
06-02-1824

6833

6830

18-A blz. 14
21-01-1824

6424

609
10-12-1817

6419

287-C 1e
Bataillon
28-06-1817

8204

829/20,264
Blz. 4
14-08-1839
615-2, 33,1
19-06-1840

8285

8308
9181
6631

6424

9921
9182
6830

2086-15
01-11-1840
1413
06-08-1915
1114
7e blz. van
kolommen
15-09-1814
609
10-12-1817

38
20-10-1882
285/9
07-02-1916
18-A blz. 13
21-01-1824

8375

708-5_40b
20-07-1841

6424

609
10-12-1817

6406

175-1+4-5
09-04-1816

8375

708-5_5
20-07-1841

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)
Postuma G. J. komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar
1812 (3)
Postuma Gerben G. 2 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)
Postuma Grietje Freerks, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter
school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Postuma Grietje Freerks, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de
maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813
(5)
Postuma Haaye Johannes Loteling uit de Gemeente Dantumadeel van de lichting 1821 die te Appingedam uit het gevangenhuis
enz. jaar 1824 3)
Postuma J. J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Postuma Jelle J. 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)
Postuma Karel 65 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)
Postuma Marcus Reind 150 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)
Postuma Pieter Pieters hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het 18e
Bataillon Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)
Postuma R. D. 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)
Postuma Rienk Sijbes 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)
Postuma Rienk, 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)
Postuma Romke S. staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor
de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Postuma Sijbren G. 10 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)
Postuma W. S. , Veldwachter te Ternaard 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)
Postuma Wopke Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
Postumes Jacob J. 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)
Postumus D. te Pingjum 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)
Postumus Frans 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Postumus Jan….? Melis 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)
Postumus Jelle te Tzummarum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M.
Assessor van Barradeel 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)

8350

175/27-14
21-02-1841

8224

1233-10
04-12-1839
1737
02-10-1915

9181

6262

946-4
30-09-1815

6262

946-2
30-09-1815
958/2 211
Bladz 8>>
17-09-1839
696
13-07-1814

8210

6248

6248

695
02-08-1814

6419

287-C 3e
Bataillon
28-06-1817

6401

871-D-E-F
25-09-1815

6838

7-A bijl. 2
Mannen Huis
Justitie
26-03-1824
946-4
30-09-1815

6262

6419

287-C 3e
Bataillon
28-06-1817

9725

Deel I
Blz. 41
00-00-1870
833-2
24-08-1841
Opsterland

8380

6019
8280

87
07-02-1817
517-11, 46
19-05-1840

9465

Deel 2, 35
15-03-1859

8199

729/5, 290
Bladz. 23-v
17-07-1839
1-A
06-02-1824
526-1, 22
22-05-1840

6833
8280

Postumus Kornelis Jans Gekommitteerde wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in een document genaamd ter voldoening aan
U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijksgerecht van de Wester Polder onder Holwerd , jaar
1841 (6)
Postumus Lucas Hendriks te Wirdum is aangesteld als onderwijzer in de Stadstusschen school te Harlingen per 1 januari 1840 enz.
jaar 1839 (3)
Postumus M. ----- Veen van der Jan Jetzes----- Vos de Wobbe, Rijksveldwachter, onderwerp zijn evt. eervol onslag, hij krijgt geen
pensioen omdat hij enz. ook krijgt hij een strenge berisping en een maand wordt geschorst wegens plichtsverzaking enz. in het
dossier komen voor; Veen van der Jan Jetzes, Wal van der Simon, Woude van der Sjoerd deze drie verklaren dat op de avond van
11 september met de veldwachter Vos aanwezig te zijn geweest ten sterfhuize van , Wal van der, en dat er een opstootje heeft
plaatsgehad, enz. enz. tevens Nicolai Gooitsen hij woont 100 meter van de ned. Herv. Kerk maar hij heeft niets gehoord, en
Meindersma hoofd der openbare school te Drogeham wonende aan de zijde van de pastorie maar hij heeft niets gehoord, de
navolgende personen ondertekenen deze brief met de mededeling dat alle genoemde personen enz. Hoek A. Fabriekschef, Vries de
J. Y. Brievengaarder, Postumus M. , Raadslid, Vries de G. Kerkvoogd, Wielenga L. Kerkvoogd, Hansma A. Kerkvoogd, Veenstra
J. G. Raadslid. Bosma Herbergier, Nicolai Metske, jaar 1915 (dossier 17)
Postumus Obe moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra) voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815
(5)
Postumus Otte 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)
Postumus P. K. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt
staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Postumus R. ---- Hoeksra Reinder Jans. in qlt. Als Administrerend Armvoogd van den dorpe Ternaard , hij heeft deze post
aanvaard op 17 Mei j.l. maar vond dien met bezwaard met aanmerkelijke schulden aan de leveranciers enz. de heer Jaarsma O. K.
heeft geweigerd de post van adjunct Armenvoogd te aanvaarden enz. enz. ook heeft men nog 4 personen en wel Koopmans R. F?. ,
Postumus R, Hellema D. A. en Hesling I?. J. deze personen aarzelen om enz. enz. verder worden er genoemd Alberts Dirk te
Hantum , Jaar 1814 (3)
Postumus R. ---- Hoekstra R. J. in qlt als administrerende Armvoogd van den Dorpe Ternaard, Schrijft en ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland en heeft deze post op 17 mei j.l. aanvaard maar vondt die bezwaard met aanmerkelijke schulden xoo
van leverantiien van Kleed en voedingswaren en men heeft tot adjuct Armvoogd van hem verkozen Jaarsma O. K. die weigert den
post te aanvaarden en verder nog 4 personen n.l. Koopmans R. T., Postumus R., Hellema D. A. en Hesling S. J. enz. enz. jaar 1814
(3)
Postumus Rintje Laess 789 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)
Postumus Sicco 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)
Postumus Sieds, 3 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)
Postumus Sjoerd Sjoerds moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Ferwoude) voor
het tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz.
jaar 1815 (5)
Postumus Steven Mathijses 214 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)
Postyma Pieter, 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 1870
(2)
Postzama T. te te Beetsterzwaag staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Pot Sjoerd Mintjes--- Geerts Gerrit te Joure voormalig adjunct schout aldaar wordt voorgedragen voor de functie van tot Zetter
i.p.v. Pot Sjoerd Mintjes enz. jaar 1817 (1)
Pot (je?) W. de weduwe te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele
Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat
geworden over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Pot ….? te Woudsend, Beurt en Veerdienst van Balk naar Woudsend, 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).
Pot A. 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)
Pot Aaldert Edzes Schip de Vrouwe Catharina, jaar 1824
Pot D. 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
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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)
Pot E. A. Veendam Kapitein op de Vrouw Margaretha, jaar 1824
Pot G. H.---- Bogt v.d. D. te Leeuwarden en Pot G. H. te Dokkum Stoombootdienst ondernemers met de stoomboten “Tjerk
Hiddes I” en “Admiraal Tromp” in een handgeschreven en door beide ondertekende brief verzoeken zij om harder te mogen varen
dan het Provinciaal reglement voorschrijft enz. tevens de correspondentie aanwezig jaar 1912 (6)
Pot Geert Hilbrandus Beurtschipper te Makkum, Onderwerp: o.a. handgeschreven brief met zijn handtekening , een aankondiging
van zijn Dienstregeling van Makkum op Leeuwarden met zijn schip genaamd de “Groot Makkum”, wat ook in een advertentie (1
stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd tevens het Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden
aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld, jaar 1880 (5)
Pot H. G. Harlingen Schipper op de Broeders, jaar 1840
Pot H. G. Kapitein op de Neerlandsche Nijverheid, jaar 1837
Pot Hendrik 306 is zijn volgnummer en Gouderak 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)
Pot Hendrik Jans Stuurman, jaar 1838
Pot Hessel M(intjes) te Snikzwaag , 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)
Pot J. te Medemblik, hij vaarde met zijn schip de Deus Providebit op de Pier Christiaansloot zonder vergunning enz. jaar 1915 (2)
Pot Jacob Klases, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, enz.jaar 1828 (3)
Pot Jan Klazes, 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)
Pot Jetse Pieters---- Tolsma Jan Baukes Huisman wonende te Wanswerd in qualiteit als administrerende Kerkvoogd aldaar geeft
zeer eerbiedig te kennen dat de Requestrant en Kingma Jan Johannes in hunne qualiteit als Kerkvoogden van Wanswerd in den
jare 1812 hebben gelastigd Albarda Willem Mr. te marrum om namens hun voor 5 jaren in te gaan op St. Petri en den 12e mei
1813 te verhuren aan Pot Jetse Pieters Huisman destijds te Wijns eener zathe en Landen met Huis en Schuur enz. verder genoemd
de 2e Kerkvoogd Teitsma Sybren Jans en Kingma de Thomas en F. verder diverse verklaringen enjaar 1814 (18).
Pot Jetze Pieters---- Tolsma Jan Baukes Huisman te Wanswerd, het betreft zijn ingezonden rekwest aan de Schout van Blija als
Administrerend Kerkvoogd te Wanswerd dat zij onlangs hebben ontdekt dat de verhuuring van de Zathe en Landen in 1812 op last
van de Kerkvoogden van Wanswerd door Albarda W. (Mr) voor 5 jaren met Pot Jetze Pieters aangegaan ofschoon strijdig enz.
Verder genoemd een onderhandse akte; ondertekend door Pot Jetze Pieters en Kingma de Thomas en Kingma de F. dat zij
Kooplieden wonende te Baard en Wanswerd ter eene en Pot Jitze Pieters Huisman te Wanswerd overeengekomen te zijn enz. alle
drie ondertekenen deze verklaring verder genoemd Kingma Jan Johannes hij ondertekend ook een verklaring en de Notaris Andrae
Pieter en de Kerkvoogd Teitsma Sijbren Jans enz. jaar 1814 (15)
Pot Klaas 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)
Pot Klaas 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)
Pot Klaas Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1828 (3)
Pot Marta weduwe van Bolt Theodorus zij is overleden en uitgeschreven op het grootboek van kerkelijke pensioenen van fl. 125
onder no. 306 enz. jaar 1819 (1)
Pot Sjoerd Gerbens , Dossier, Buitengewone vergunningen tot inslag van Turf voor Jan Alles van der Sluis Tjeerd Wobbe Alberts
Dijk en de weduwe Sjoerd Gerbens Pot (2) dossier (6)
Pot Sjoerd Martinus, 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)
Pot van der G. verzoekt in een getypte en door hem ondertekende brief vergunning om te mogen varen met het Motot Yacht
“Iris” in de provinciale wateren van Friesland tevens correspondentie daarover enz. ook aanwezig 1 telegram, jaar 1908 (6)
Pot van der---- 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)
Pot W. W. Woudsend Veerschippe, jaar 1838r
Pot Willem Willems de weduwe te Woudsend, Beurt en Veerdienst van Woudsend naar Workum, zij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).
Pot Willem Willems de weduwe te Woudsend, Beurt en Veerdienst van Woudsend naar Sneek en naar Joure en Balk en Workum,
zij wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van
o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).
Pot Willem Willems wonende te Woudsend Beurtschipper Woudsend op Sneek en Woudsend op Workum met het verzoek om
i.p.v. Vrijdag op enz. enz. jaar 1845 (4)
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Pot(s?) A.---- Nieveen J., te Lemmer maken bekend dat de geregelde stoomdienst Lemmer Joure v.v. met de stoomboot “De
Onderneming” met Kapitein Pots A. en een verbinding Oudelamer Sneek met de stoomboot de “Willem III” met Kapitein Jong
de A. enz. jaar 1889 (3)
Pot, Huurovereenkomst met handtekeningen van Thomas Kingma en Jitze Pieters Pot te Wanswerd Jaar 1814

Potgieter Be Diena---- Woude G. W. van der, gewezen Schipper gehuwd met Potgieter Be Diena onderwerp voldoening
achterstallige belastingen, met o.a. een handgeschreven brief met haar handtekening , jaar 1841 (10)
Potgieter A. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie (
dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841
Potgieter Andries Bewaarder in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden, het betrefteen door hem ondertekend request
om als Tolgaarder te mogen worden geplaatst en een advies waarin staat dat hij naar waarheid heeft opgegeven dat zijne
ongelukkigen ligchamelijken toestand enz.jaar 1839 (5)
716/5
Potgieter Andries, Handgeschreven brief met handtekening van Andries Potgieter bewaarder in het huis van opsluiting te
18-07-1840
Leeuwarden. , jaar 1840
19-02-1825
Potgieter Andries, er is dezer dagen ontdekt dat de opgeroepene loteling de eerste van den staat der nalatige dienstplichtigen van de
31-C
ligting van 1821 niet is opgekekomen enz. jaar 1825 (1)
30-C, Ge
Potgieter Willem, 930 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit
huwden D
de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den
21-05-1824
Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja,
zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
146
Pothaar geboren Lenzman Adelheid Johanna Margaetha, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten
06-02-1918
(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
833-2
Pothein te Kampen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Gaasterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van
24-08-1841
wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben
Gaasterland
ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
833-2
Potheine te Kampen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van
24-08-1841
wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben
Lemsterland ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele
provincie (122)
624/2
Pothof Cornelis Casper Geb. Gaasterland, laatst gewoond hebbende te Hindelopen. Sapeur 23-1-1837 Overleden te Soerabaja , (3)
31-01-1838
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
586-6
Pothof Hendrik Kaspers moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
01-07-1816
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)
878-6
Pothof hendrik, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de
11-08-1815
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)
1525
Pothof Hendrik, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk
08-12-1814
betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van
Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)
B-19,b
Pothof Jantje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
08-02-1832
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of
kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5)
586-3
Pothof Kasper Hendriks moet betalen : Contributie Repartitie over den147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
01-07-1816
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)
1099 blz. 6
Pothof Kasper Hendriks, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe
31-10-1817
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)
18-A blz. 35 Pothof Kasper te Balk wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of
21-01-1824
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)
878-1
Pothof Kasper, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de
11-08-1815
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)
36 deel 2 blz. Pothoff C. (Mr.) te Coeverden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
4
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
16-01-1822
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
36 deel 1
Pothoff C. te Coevorden wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst
blz. 4
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk,
16-01-1822
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)
38-D deel 1
Pothoff C. te Koeverden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk
Blz. 10
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
06-02-1824
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar
1824 (5) dossier 40
38-D deel 2
Pothoff C. te Koeverden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk
Blz. 22
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
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Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar
1824 (5) dossier 40
36 deel 1
Potholt van Dorp ….? te Varik wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
blz. 6
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
16-01-1822
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
36 deel 2 blz. Potholt van Dorp ….? te Varik, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
7
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
16-01-1822
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
2 deel 1
Potholt van Dorp H. H. Predikant te Berlikum tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Noord Braband als volgt:
Blz. 11
Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
04-01-1819
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)
2 deel 2, 19
Potholt van Dorp H. H. te Berlicum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der
04-01-1819
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)
38-D deel 2
Potholt van Dorp H. te Varik, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Blz. 7
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
06-02-1824
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar
1824 (5) dossier 40
424-22
Pothuis R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
25-05-1821
Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3)
Dossier met alle namen (15)
30-6
Potina Albert L. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der
09-01-1817
Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is
ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
162, 162-a
Potje Klaas Joh’s---- Wal van der Bauke Tjeerds zoon van Wal van der Tjeerd Hendriks en Hendriks Titje hij wordt vermeld als
19-05-1814
Deserteur en gezocht. aanwezig een extract uit het stamboek met een uitgebreid signalement en hij was Remplaçant voor Potje
Klaas Joh’s in de Knijpe enz. jaar 1814 (2)
Deel 2
Potjer ….? Schiermonnikoog Kapitein op de Titia komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
08-07-1886
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 1886 (2)
Deel 2
Potjer ….? Schiermonnikoog Kapitein op de Zaandam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
20-02-1896
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 1896 (2)
Deel 2
Potjer ….? Schiermonnikoog Schip de Zaandam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
21-12-1895
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 1895 (2)
Deel 2
Potjer A. Schiermonnikoog Kapitein op de Zaandam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
09-04-1896
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 1896 (2)
Deel 2
Potjer A. Schiermonnikoog Kapitein op de Zaandam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
25-07-1896
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 1896 (2)
01-03-1825
Potjewijd B. J. Kapitein van het verongelukte schip de Vrouwe Margaretha, staat vermeld op een Summiere vermeld in de staat van
18-A-1+4 en de gemeente Westdongeradeel, van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de provincie Vriesland
18-2-A en 18- hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (11) dossier (+8)
8-A
11-A
Potjewijd Boele J. deel 2 o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening, Zijn schip is gestrand de 22e en hij verzoekt om zo
02-03-1824
snel mogelijk zijn door water beschadigde lading van Lijnkoekennte mogen verkopen enz. enz. jaar 1824 (17)
!0-A
Potjewijd Boele J. deel 1 o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening, Zijn schip is gestrand de 22e en hij verzoekt om zo
02-03-1824
snel mogelijk zijn door water beschadigde lading van Lijnkoekennte mogen verkopen enz. enz. jaar 1824 (17)
13-A
Potjewijd Boele J. deel 4 o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening, Zijn schip is gestrand de 22e en hij verzoekt om zo
02-03-1824
snel mogelijk zijn door water beschadigde lading van Lijnkoekennte mogen verkopen enz. enz. jaar 1824 (17)
14-A
Potjewijd Boele J. deel 5 o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening, Zijn schip is gestrand de 22e en hij verzoekt om zo
02-03-1824
snel mogelijk zijn door water beschadigde lading van Lijnkoekennte mogen verkopen enz. enz. jaar 1824 (17)
7-A
Potjewijd Boele J. Schipper op de Vrouwe Margaretha betreft de afrekening van de strandvonder vanwege zijn vergane schip jaar
08-05-1824
1824 (5)
1-A
Potjewijd Boele J. Schipper op het Gestrand schip Vrouw Margaretha, jaar 1824
17-03-1824
12-A
Potjewijd Boele J.deel 3 o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening, Zijn schip is gestrand de 22e en hij verzoekt om zo
02-03-1824
snel mogelijk zijn door water beschadigde lading van Lijnkoekennte mogen verkopen enz. enz. jaar 1824 (17)
01-03-1825
Potjewijd Boele Jans Kapitein van het verongelukte schip de Vrouwe Margaretha, staat vermeld op een Summiere vermeld in de
18-1-A
staat van de gemeente Westdongeradeel, van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de provincie
Vriesland hebben plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (6) dossier (11)
14-A
Potjewijd, Boele J. een handgeschreven brief met zijnhandtekening, Onderwerp; geeft te kenen dat hij laatst schipper en eigenaar
09-04-1824
van het op 22 –02-1824 vergane schip de vrouw Margaretha enz. enz. (4) jaar 1824
10 blad 9
Potma ?. N. W., Koopman, hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward, allen Kooplieden een document van Adhaezie
00-00-1880
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)
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Potma ….? ---- Trip Hendrik, gewezen ontvanger, hiuj heeft ook voor f. 500.= verpand geworden aan de nu wijlen heer Everts E.
A. te Workum en er is aan de heer Potma ….? Secretaris der Stad Workum om de onder hem liggende akte van inschrijving enz.
jaar 1837 (5)
Potma A. L. secretaris der stad Workum Hij ondertekend : , Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven van de
Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1645 enz. ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent
een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat de St. Martinikerk om heuchelijke tijden af in het bezit is geweest van De
Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of
Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen daar door het gemis van boeken enz. enz. enz. en
dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (45)
Potma A. L.---- Wetzinga van Jetze Harmens, het betreft zijn benoeming tor secretaris der Stad Workum i.p.v. wijlen Potma A. L.
enz. jaar 141 (4)
Potma A. 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)
Potma Albert Lieuwes Ontvanger wordt vermeld als als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U
Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Hemelumer Oldephaert en aanhorige Zeedijken
bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
Potma Albert Lieuwes Secretaris der Stad Workum 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)
Potma H. L. ---- Hoekema S. J. (Sjoerd Jacob), Schols J. (Jurjen) en Kannegieter J. (Johannes) ondertekenen (was getekend) als
Burgemeesteren van de Stad Workum een document aan de Gouverneur van Vriesland dat zij zedert onderscheidene jaren lastig
zijn gevallen door de Kermeesteren der Hervormde Kerk daar hun gebouw in een deplorabele toestand bevindt en zij verzoeken
dan ook een subsidie van f. 9.000.= of f. 10.000.= voor het herstel met als bijlage de Staat van Ontvansten en Uitgaaf der
Hervormde Kerk te Workum over 1820 opgemaakt door de Kerkmeesteren Sijtsma Tjeerd J., Bruninga Gerit O., Merkelbach J. W.
en Schoonhoven W. A. door hen en door de Secretaris van de Stad Workum Potma H. L. ondertekend tevens een opgaaf van
Passing Harmen , Meester Timmerman en Dijkstra Jacob A. en de Meester Metzelaar met opgaaf van de noodzakelijke
herstellingen en vernieuwingen en opgave van de kosten die totaal zullen zijn f. 10103-40 enz. jaar 1821 (14)
Potma Harm te Workum Onderwerp; remissie van betaalde registratieregten jaar 1841 (3)
Potma Harmen onderwerp; een request , o.a. dat het bezit 30.000 gulden in vaste goederen is enz. jaar 1841 (2)
Potma Jan K. 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)
Potma Klaas Willems---- Herchenrath ….? Kapitein Commanderende het depot van het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 3
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Potma Klaas Willems,
Fuselier welke in de nagt tusschen de 12e en de 13e dezer van het bataillon gedeserteerd is enz. jaar 1816 (1)
Potma L. H.---- 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. jaar 1880 (10)
Potma 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)
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 Joure enz. jaar 1880 (3)
Potma N. W. 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)
Potma Ofke Ruurds 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)
Potma Rienk Teekes wonende te Workum geeft in een door hem ondertekende brief met gepaste eerbied te kennen dat hij
gelastigde is van de heeren Haas en Zunderdorp te Texel (volmacht aanwezig en getekend door Schols Jurjen betreffende de
geborgen balken Sparren van het op 18-12-1817 vergane Fluitschip de Bosch en Hoven gevoerd door Engelen Aldert J. varende
van Nerva naar Amsterdam enz. jaar 1819 (2)
Potma Sijbren Pieters 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)
Potma Tjalling G. 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)
Potma Tjalling Gerbens---- Mossel Bastiaan Foppes van beroep Bouwmeester wonende te Workum verzoekt in qualiteit als
executeur in de nalatenschap van wijlen Potma Tjalling Gerbens overleden 19 februari jl. een uitstel van drie maanden tot het
indienen van enz. jaar 141 (3)
Potman G. ----Weenink H. J. en Potman G. Beurtschippers varende van Zwolle op Groningen beide te Zwolle woonachtig , dat zij
wegens stremming van de Drentsche Hoofdvaart genoodzaakd zullen zijn door Friesland te varen en zij vragen in een
handgeschreven brief en door hen beide ondertekend, daarvoor dan ook een vergunning met hunne vaartuigen “Koophandel” en
“Johanna” enz. jaar 1913 (5)
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Potsma Jelle Jelles vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien
wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2)
Potsma W. W. Holwert Buitenlands Zeevarende, jaar 1837
Pott U. E. Schip het Vertrouwen, jaar 1838

Potten B. Lemsterland Kapitein op de Alblasserdam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)
Potter de L. lid der 2e kamer der Staten Generaal wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche
Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij als Gecommitteerde nauwkeurig onderzoek naar de staat van de Armen
binnen dit rijk enz. jaar 1816 (3)
Potter J. Harlingen, jaar 1838

Potter J. Rotterdam Schipper op de Harlinger
Potter van Loon Johannes ---- Loon van Johannes Potter . Onderwerp een stuk te willen verzenden naar B & W van Appingedam
jaar 1825 (1)
Potting J. , Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de
Dorpe Midlum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)
Potting J. nr. 195 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)
Pottinga Gerrit Tjallings te Franekeradeel 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)
Pottinga H. 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)
Pottinga J. hij is benoemd als zetter der belastingen te Harlingen , jaar 1822 (3)
Pottinga J. wonende in wijk G. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden
benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz.
jaar 1841 (8)
Pottinga Joh’ 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)
Pottinga Joh’s Harkes staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Harlingen die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en
vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Pottinga 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)
Pottinga Johannes te Harlingen 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)
Pottinga Johannes, 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)
Pottinga S. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Pottinga S. te Harlingen , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen (als koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3)
Pottinga S. 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)
Pottinga Siebe te Harlingen 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)
Pottinga Sybe, veranderingen in de zomerstelling der schutters gedurende augustus 1841 (3)
Pottinga te Harlingen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die namens
Burgemeester en Wethouders van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Pottinga Tjalling Jans hij is aangesteld als schoolonderwijzer te Peins jaar 1817 (1)
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Pottinga Tjalling Jans in leven schoolonderwijzer te Peins (overl. 13 Mei 1824) jaar 1824 (2)

Pottinga, Tjalling Jans Sollicitant naar de baan van Onderwijzer van de school te Peins (6) jaar 1817
Potts J. Engeland Schipper op de Hero staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en
Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen informatie zoals van welk land het schip
de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7)
Poulissen Petrus Johannes Wilhelmus Geb. Grave, laatst gewoond hebbende te Grave. Adjudant-onderofficier 14-4-1836
Overleden te Weltevreden (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de
landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)
Poulus Bouke hij en zijn huis te Harkezijl wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie van de
binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij Wonseradeel begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene
rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten, Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle
Grietenijen , (6)
Poulusma Paul 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)
Pouma K. C. ---- 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)
Pousma S. H.---- Reitsma G. G. Schout van de Gemeente Hardegarijp ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een verzoekschrift van eenige ingezetenen van Hardegarijp met bezwaren ten laste van Schaapman G. C.
Schoolmeester aldaar deze ingezetenen en alle hoofden der Huisgezinnen Algra S. S. , Douma H. tekent ook ter order voor Douma
S., Pousma S. H., Meulen van der J. H., Bouma Jan Bouwes, Bouma Bouwe Jans verder genoemd de dochter van Binnema B. R.
die het huwelijk met deselve niet wilde toestaan en toen zij zwanger was kreeg zij de toestemming van de ouders maar dat de
schout het huwelijk weigerde te voltrekken en de neef Reitsma S. W. intussen kerkvoogd geworden zijn en verzoeken
Schaapman G. C. van zijne post te veroordelen enz. jaar 1815 (7
Poustema Alewa Aukes, 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)
Poutsma Jannes Izaaks, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Heerenveen in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Poutsma (Pautsma) Hendrik---- Postma Gisling, Nummerverwisselaar voor Poutsma (Pautsma) Hendrik , 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)
Poutsma ….? Onderwijzer te Gersloot, behandeling van zijn request enz. Onderwerp: het bouwen van een School en
Onderwijzerswoning enz. jaar 1814 (6)
Poutsma ….? secretaris hij ondertekend samen met meerdere personen een document als lid van de Grietenye Raad van
Utingeradeel en Engwierden in de laatst genoemde Grietenij in de Terbansterschans bijeen gekomen betreffende de aanscherping
door de heer Gouverneur van Vriesland in dato den 24e maart 1821 en er bestaat nu een verschil betreffende de grenswijziging enz.
verder wordt verwezen naar de kaarten van Schotanus ….? en Halma ….? jaar 1821 (3)
Poutsma Barteld Yzaaks de zoon van Poutsma Yzaak Jannes te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen
van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding
van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen
(15)
Poutsma F. W. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt
staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Poutsma H.---- Berkenbos Onderwijzer te Gersloot en de heer Poutsma H. Onderwijzer te Luinjeberd en Terband dat het zijne
Majesteit behaagd dat zij een jaarwede van fl. 50.= jaar 1821 (3)
Poutsma Hendrik IJzaks 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)
Poutsma Hendrik---- Postma Josling Nummerwisselaar in het 4e Bataillon Art. Bat. Mil. voor Poutsma Hendrik jaar 1825 (3)
Poutsma Hendrik, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen
info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Poutsma J. , Schoolonderwijzer te Gersloot dat bij zijn aanstelling in 1809 aan hem behalve Tracteent tevens is toegekend ene vrije
woning welke door de Kerkvoogdij van Gersloot en Tjallebert moest worden bezorgt maar door de onwiligheid van de
Kerkvoogden enz. enz. jaar 1814 (4)
Poutsma J.---- Jong de C. C. (Claas Clazes) en Vries de J. G. (Jouke Gales) en Poutsma J. gewezen Schout, Adjunkt Schout en
Secrearis der Gemeente Tjallebert Onderwerp dat zij opmaken een Nieuw Releve der Landerijen in 1815 er worden genoemd
Greidanus J. J. , Terwisga L.H.B?. , Kalsbeek Oldrik Hotses, Roeden van Tjeerd Geerts, Jong de T. W. enz. jaar 1818 (4)
Poutsma Jannes hij doet vrijwillig afstand als ( Onderwijzer?) op de school te Gersloot jaar 1817 (1)
Poutsma Jannes Isaacs, secretaris van de Grieternij te Heerenveen hij is benoemd als zetter der belastingen jaar 1822 (3)
Poutsma Jannes Izsaaks secretaris van de Grietenij Aengwirden, Hij is lid van het collegien van Zetters van Heerenveen enz. jaar
1823 (3)
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Poutsma Jannes---- Jong de C. C. (Claas Clazes) en Vries de J. G. (Jouke Gales) Poutsma Jannes gewezen Schout, adjunctschout
en secretaris van de bestaand hebbende gemeente Tjallebert geven met eerbied te kennen aan de Gouverneur van Vriesland dat eene
schadevergoeding enz. alle drie genoemden ondertekenen dit document enz. jaar 1818 (4)
Poutsma Jurjen Tjepkes 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)
Poutsma L. S.---- Holtrop IJde IJpes komt voor in een document met als onderwerp dat Baas Antje Hendriks en Poutsma Lijkle
Sakes bij het Arrest op de goederen van eerstgenoemde wegens een schuld aan huur bij beide tezamen f. 550.= verder een
document tegen de uitbetaling der verkogte goederen van Holtrop IJde IJpes te Delfstrahuizen als borg voor Ketellapper Jochum
Berends van beroep veenman te Rotsterhaule enz. jaar 1841 (6)
Poutsma Lykele Sakes bezittende de 3e rang tot Schoolonderwijzer is benoemd te Haskerhorne ook genoemd de Schoolopziener
Heppener H. te Drachten jaar 1822 (1)
Poutsma Lykele Sakes te Haskerhorne benoemd als schoolonderwijzer en hij de functie heeft aanvaard. Jaar 1822 (1)
Poutsma Lykele Sakes, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen
info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)
Poutsma Marcus Rerinderts 521 Aalsum 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)
Poutsma Pieters van Pieter Douwes schrijft een sollicitatiebrief door hem ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland, wordt
vermeld op een document Collectie van Apostillaire Dispositien enz. als sollicitant naar de post van Ontvanger van de Directe
Belastingen en Accijnsen te IJlst enz. jaar 1841 (5)
Poutsma R. Diacen van de Hervormde Gemeente te Dokkum, zij dienen in een Request door hem getekend dat zij op de 25e dezer
hebben opgemaakt een staatwegens Impost enz. enz. jaar 1815 (4)
Poutsma Rienk, ---- 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)
Poutsma Sake Jannes te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Poutsma Sake Johannis te Oosterwolde. Onderwerp Transactie van de inspecteur van de personele belastingen wegens in boete
vervallen wegens aangifte van de Huurwaarde hunne woningwen door de Schatters van het Personeel verhoogd enz. jaar 1824 (2)
Poutsma T. W. , 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)
Poutsma van Pieter Douwes te Tietjerksteradeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II,
bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de
voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de
Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4) document (9)
Poutsma W. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld fdat hij is
benoemd tot Luitenant Kwartiermeester bij het Bataillon Schutterij te Harlingen maar dat hij tevens is aangesteld tot 2e Luitenant
van de Dienstdoende schutterij aldaar over welke dubbele dienstbenoeming enz. jaar 1816 (3)
Poutsma Yzaak Jannes te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Poutsma Zara Yzaaks de dochter van Poutsma Yzaak Jannes te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen
van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding
van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen
(15)
Poutsmsa J.----- Doopsgezind, een verzoek om een toelage voor de Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert getekende door de
grietman van Aengwirden Schenck van Nijdeggen H. F. J. (Henricus Franciscus Josephus van) en Poutsmsa J. jaar 1819 (3)
Pouw J. S. te Workum wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting
toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat geworden over
den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Pové Theodorus 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. 1 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 1
en 2 enz. 1815 (2) Dossier (15)
Poyer L. Koopman te Vollendam (Volendam valt onder de hogere gemeente Amsterdam) 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)
Praag N. W. te Middelburg wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. jaar
1815 (4)
Praagh van B. M. Parnas Tresorier te Groningen 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)
Praam Jacob Kapitein op het gestrande Schip de Hofnung, woonachtig in Sweeds Pommeren, komende van Stokholm gedistineerd
naar Londen met een lading enz. jaar 1819
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Praam Jan Jurjens ---- Janson Petrus Meter en Weger te Harlingen is overleden en er wordt voor zijn plaats voorgesteld Schotanus
Gabe oud ongeveer 35 jaren getrouwd hebbende en 2 kinderen , en Groot de Pieter oud 32 jaar getrouwd hebbende en 1 of 2
kinderen en Meij van der Jan Martens , oud ongeveer 40 jaren getrouwd hebbende en 9 kinderen en Praam Jan Jurjens omstreeks
25 jaren niet getrouwd jaar 1821 (5)
Praamsma Jacob 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
Praamstra ….? te Veenwouden , Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3 )
Praamstra T. H. te Veenwouden wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Praamstra T. H. te Veenwouden, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Praamstra te Veenwouden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Praet van Desire Benoit, Fuselier 7de Afdeeling infanterie * 1811 Lokeren, 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)
Praham Jacob Capitein van de Hoffnung het betreft de verkochte uit het het wrak geborgen goederen zpoals IJzer en Staal enz. jaar
1822 (1)
Prahm Jacob---- Heeker & Co. geven met eerbied te kennen dat zij als ondergetekenden en gapatenteerde Kooplieden te Groningen
dat in de nacht tussen 7 en 8 oktober 1819 op het eiland Schiermonnikoog is komen te stranden het schip de Hoffnung gevoerd
door Prahm Jacob voornamelijk geladen met hout komende uit de haven Stokholm & gedestigneerd op Londen en dat de eigenaren
Ron de Jacob & Sons te Stokholm hebben dit overgedragen aan de heer Godeffroy Peter Jr. Koopman te Hamburg uit wiens naam
met een notarieele volmacht d.d. 9-11-1819 die vertaald is door Rutgers Z. F. J. te Groningen en daarvoor ondertekend, tevens
wordt vermeld de namen Beckendorff Johan Nicolaas Peter , Lucas Johan Christian, Baugeman Huygens C. D. R. M.? enz. jaar
1819 (6)
Prahm Jacob hij is Kapitein---- Jacobs Chr. Gust: schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat van het in
de maand october van 1819 op Ameland gestrande schip die Hoffnung op re reis van Stockholm naar Londen met als Kapitein
Prahm Jacob dat hij gemagtigd is en verplicht is de afdoening te bevorderen enz., Jaar 1821 (3)
Prahm Jacob hij is Kapitein van het gezonken Barkschip de Hoffnung komende van Lands Krona en vergaan op 7 oktober 1919 bij
Schiermonnikoog, Jaar 1820 (1)
Prahm Jacob hij is Kapitein van het gezonken Barkschip de Hoffnung vergaan op 07-10-1819 uit welk wrak geborgen is 52 vaten
met staal en 265 staven ijzer in diverse lengtes enz., jaar 1822 (2)
Prahm Jacob hij is Kapitein van het gezonken schip de Hoffnung ,vergaan op 07-10-1819 betreft de verkochte scheepsgoederen en
een quitantie uitbetaald aan de gelastigde Hekker in Comp. te Groningen , jaar 1821 (1)
Prahm Jacob hij is Kapitein van het gezonken schip de Hoffnung, Jaar 1820
Prahm Jacob hij is Kapitein van het gezonken schip de Hoffnung, ondertend document door de strandvonder van Schiermonnikoog
enz. betreft de lading IJzer en Staal geborgen uit het schip de Hoffnung Jaar 1820 (1)
Prahm Jacob hij is Kapitein van het gezonken schip de Hoffnung, wordt vermeld in een document Staat van Strandingen,
Aanspoelingen en Bergingen welke gedurende de jare 1822 te Schiermonnikoog hebben plaatsgehad met vermelding van de
geborgen goederen, jaar 1823 (3)
Prahm Jacob hij was de Schipper van het gezonken Barkschip de Hoffnung, ook genoemd dat er een autorisatie door de
strandvonder van Schiermonnikoog is verleend om af te geven IJzeren Staven en vaten staal aan de gebroeders Meijer qq Jaar 1820
(1)
Prahm Jacob hij was de Schipper van het gezonken schip de Hoffnung hij ondertekend een in het engels gestelde akte ook de
eigenaars Meyer Brothers en Thompson Forman & son ook Notaris Berkman P. ondertekend, enz. jaar 1819 (8)
Prahm Jacob komende van Lands Krona hij is Kapitein van het gezonken Barkschip de Hoffnung, betreft de lading van het
geborgene en wel IJzer en Staal enz. Jaar 1820 (1)
Prahm Jacob wonende te Lands Krona hij is Kapitein van het gezonken schip de Hoffnung op reis van Stockholm naar Londen
tevens vermeld de geborgen goederen die later zijn verkocht, de is gereclameerd door Heeker in Compagnie te Groningen enz., Jaar
1820 (2)
Prahm Jacob wonende te Landskrona Kapitein op het Barkschip de Hofnung komende van Stockholm gedestineerd naar Londen en
gestrand op Schiermonnikoog het betreft een lijst met geborgen goederen en door de strandvonder Fenenga R. M. ondertekende
brief , jaar 1819 (4)
Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweden en zig thans bevindende ten huize van den Logementhouder Tjaden Jan Arends te
Groningen, hij was de Schipper (Scheepskapitein) van het gezonken schip de driemaster de Hoffnung laatstleden 7 ooctober op
Schiermonnikoog gestrand en het betreft alle geborgene goederen ondertekend door Fenenga R. M. en Zeilinga E.A. beide op
Schiermonnikoog wonende op 27 december verder een notarieele akte van Notaris Trip Herman te Groningen met als getuigen
Hommes R. en Wilkens T. allen onderteken dit stuk, verder een stuk getekend door Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider beide
te TernaardKlazes Jan (Notaris), Akkermans Marten Symons Executeur en Fockema E. Jaar 1820 (4)
Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweeden hij is Kapitein komende van Lands Krona van het gezonken schip de Hoffnung
een geschreven brief ondertekend door Zeilenga E. A. die gemachtigd is om de geborgen goederen van genoemd schip volgens
procuratie van Trip Herman Notaris te Groningen, ook genoemd de secretaris Fenenga R. H. die een brief schrijft en ondertekend
tevens als getuigen Wilkens Theodorus en Hommes Reinier, ook genoemd Akkermans Marten Symons Executeur en Grasma
Bodes Jans van beroep Arbeider beide te ternaard en alhier als getuige enz. Jaar 1820 (8)
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Praison John Rotterdam Kapitein op de Grace, jaar 1840

Prake? B. hij ondertekend samen met de andere Diakenen een verzoek aan de Burgemeester van de Stad Sneek namens de diakonie
der Gereformeerde Gemeente binnen Sneek om te mogen inzamelen van Penningen voor de Armen Diakonie en evt, de
onwilligen desnoods met parate executie tot betaling te mogen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Prakke Jan staat vermeld in een door de Burgemeester van Meppel ondertekende brief van de aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verzoekt om aan hem te zenden de certificaten van vrijstelling van voornoemde
enz. jaar 1816 (1)
Prakken ….? De weduwe te Oosterwolde wordt vermeld op de Staat van gemaakte kosten wegens het overbrengen van
verlofgangers op 12, 13 en 14 September 1817 van Oldeberkoop naar Leeuwarden en wordt betaald voor drie dagen voor het
gebruik van een paard fl. 7.0.0 enz. jaar 117 (4)
Prakken A. B. (Albert Berends) de Schout van Oosterwolde schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van
Vriesland dat Beerents Hendrik, Vrijgezel en wonende te Oosterwolde no. 82 heeft getrokken voor de militie en dat wij andermaal
die persoon niet hebben kunnen traceren enz. verder dat de opgeroepen persoon Hof Wytse Rinkes no. 298 is getrouwd en 13e
maart 1803 en deze vrijstelling reclameert enz. jaar 1814 (2)
Prakken A. B. (Albert Berends) Schout van de Gemeente Oosterwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Landstorm in deze gemeente nog niet is bedankt of ontbonden enz. jaar 1816 (1)
Prakken A. B. (Albert Berends) Schout van de Gemeente Oosterwolde verzoekt om tijdens zijn zijn afwezigheid Weperen van A.
J. (Andries Jans)aan te stellen als zijn waarnemer enz. jaar 1814 (1)
Prakken A. B. (Albert Berends) Schout van de Gemeente Oosterwolde ondertekend een brief en wil voordragen Koopmans Jan
Lenses als Secretaris in plaats van de overleden Secreatris Veening Gabe Jolles enz. jaar 1814 (1)
Prakken A. B. . 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)
Prakken A. B. 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)
Prakken A. B. hij wordt benoemd en aangesteld in naam van de Koning der Nederlanden, Prins van Oranje enz. enz. tot leden der
onderscheidende Militie Raden als mede tot deselves plaatsvervanger enz. met vermelding van de functie en waar enz. jaar 1817 (3)
Prakken A. B. 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)
Prakken A. B.---- Jager D. H. Vrederegter te Oldeberkoop en Prakken A. B. als Griffier en Arendsz. T. Vrederegter van
Beetsterzwaag alle beedigd op 17 maart 1817 jaar 1817 (1)
Prakken A. B. 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)
Prakken A. B. 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
Prakken A. B. staat vermeld op een voordragt ter vervulling van de vacatures in ondescheidene Vredegeregten is hij benoemd enz.
er wordt vermeld zijn functie, plaats enz. jaar 1817 (2)
Prakken A. B. te Oldeberkoop 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)
Prakken A. R. 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)
Prakken Albert Beerends te Oldeberkoop Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar in het
district Heerenveen, met zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Prakken Albert Beerends , Griffier, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het
arrondisement Heerenveen van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen met vermelding van de bedragen, jaar 1817
(4)
Prakken Albert Beerends Hij staat op een lijst met het personeel der regtelijke ambtenaren van het arr. Heerenveen. Jaar 1819 (4)
Prakken Albert Beerends te Oldeberkoop Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het District Leeuwarden met zijn
functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Prakken Albert Beerends te Oldeberkoop wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondisement Heerenveen van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Prakken Albert Beerends te Oldeberkoop, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Prakken Albert Beerends wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks
om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij
verdiende. Jaar 1822 (5)
Prakken Albert Beerends, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Heerenveen die op den 1e dag van het
vierde kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (4)
Prakken Albert Beerends, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het
Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Prakken Albert Beerends, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen, jaar 1818 (4)
Prakken Albert Beerends, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Prakken Albert Beerends, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)

6096
6099
6049
6021

6033
6054
6057
6060
6066
6069
6072
6075
6078
6865
6401

6865
6081
6039
6027
9184
3581

609
07-07-1823
1016
14-10-1823
548
07-08-1819
252, 1-4
17-04-1817
263-b
15-04-1818
34-A
12-01-1820
261-A
11-04-1820
494
12-07-1820
53-A
22-01-1821
285-B + C
10-04-1821
549-C
10-07-1821
771
11-10-1821
35
09-01-1822
10-2A
14-01-1825
860-1-3+6
31-10-1815

10-2-A
14-01-1825
366
11-04-1822
771-a
16-10-1818
718-c
14-10-1817
27
08-01-1917
19,
20, 20-A
10-06-1848

9126

735
17-04-1879

6098

940
29-09-1823

9187

1341
06-09-1918
20-A
27-07-1848

3581

8380

8285

9189
6848
3581

833-2
24-08-1841
Ooststellingwerf
615-2, 27,3
19-06-1840
1186
09-10-1919
28-A
12-07-1824
19,
20, 20-A

Prakken Albert Beerends, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Prakken Albert Beerends, 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)
Prakken Albert Beerents Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Heerenveen enz. enz. en zulks
om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Prakken Albert Beerents wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om
te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (4) dossier (18)
Prakken Albert Beerents, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Heerenveen jaar 1818
(4)
Prakken Albert Berends te Oldeberkoop, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Prakken Albert Berends te Oldeberkoop, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Prakken Albert Berends te Oldeberkoop, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Prakken Albert Berends te Oldeberkoop, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1821 (4)
Prakken Albert Berends te Oldeberkoop, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Prakken Albert Berends te Oldeberkoop, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het derde kwartaal Jaar 1821 (3)
Prakken Albert Berends te Oldeberkoop, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Prakken Albert Berends te Oldeberkoop, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Prakken Albert Berends te Oldeberkoop, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District
Heerenveen met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1825 (4)
Prakken Albert Berends 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)
Prakken Albert Berends te Oldeberkoop, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Heerenveen enz. en ontvangt zijn
tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)
Prakken Albert Berends, hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het Kanton
Oldeberkoop, arrondissement Heerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Prakken Albert Berends, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Heerenveen over
het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Prakken Albet Beerends Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Heerenveen met vermelding van
kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Prakken Arent, Komt voor op een document (blz.2) 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)
Prakken B. 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)
Prakken C. J. Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere Burgerscholen in Friesland met enige
wijzigingen , Ook een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij de opgedragen taak met de meeste nauwgezetheid enz.
jaar 1879 (5)
Prakken---- Doldersum, Siccama, Controleur van beroep en Meijer belast met de metingen voor het kadaster in de Provincie
Drente, waarbij de heer Prakken assessor , de heer schout van Dieveren , komt in voor Boijl, Appelscha enz. enz. en dat er
grenspalen zullen worden geslagen op kosten van de aangrenzende gemeenten enz. jaar 1823 (2)
Prakken Egbert, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Prakken J. A. c.s. komt voor in het dossier---- Vijlstra Jeltje Jurjens wonende te Joure, voor zig en andere eigenaren van een
Veerschip van Joure op Sneek en Dijk van Jolle wonende te Joure, voor zijn vader Dijk van Douwe wonend te IJlst als eigenaar
van het gedeelte veer bevaren wordende met het tweede daarbij genoemde schip verder wordt er genoemd Borger Geeltje Heeres
weduwe van Jong de F. reglement en tarieven zijn ook in het dossier enz. jaar 1848 (31)enz. jaar 1848 (31)
Prakken J. J. te Donkerbroek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Prakken J. J. te Donkerbroek 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)
Prakken J. lid van het College van Zetters te Ooststellingwerf jaar 1919 (1)
Prakken J. Schoolonderwijzer te Donkerbroek dat hij i.v.m. zijn gezondheid 3 weken afwezig enz. jaar 1824 (2)
Prakken J. Winkelier 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
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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)
Prakken Jan hij is benoemd tot schoolonderwijzer te Donkerboek en heeft deze functie aanvaard op 8 november 1819 i.p.v.
Welsterberg Jacobus die naar elders beroepen is. Jaar 1819 (1)
Prakken Jan Jans hij wordt aangesteld als schoolonderwijzer te Donkerbroek jaar 1819 (2)
Prakken Jan Jans te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Prakken Jan jans van beroep Schoolonderwijzer te Donkerbroek * 17-09-1798 te Steggerda een document met 6 kolommen
informatie over hem in het dossier betreffende de voordracht van kandidaten voor de openstaande post van Ontvanger der Directe
Belastingen en Accijnsen ook een sollicitatiebrief met handtekening van het jaar 1825 (7)
Prakken K. 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)
Prakken K. J. te Beetsterzwaagt en Ureterp staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van
door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Prakken K. J. te Beetsterzwaag en Ureterp, Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig geweest het verschuldigde eerste
termijn te voldoen. Enz. jaar 1823 (2)
Prakken K. te Donkerbroek, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Prakken Klaas J. zoon hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de
Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Prakken Klaas Jannesz. te Beetsterzwaag en Ureterp, 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)
Prakken Klaas Jans ,Controle Gorredijk , 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)
Prakken Klaas Jans, 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)
Prakken Klaas Jans, 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)
Prakken Klaas, 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)
Prakken R. 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)
Prakken Sybrand Jans te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig
guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte
achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van
Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
Prakken Theunis Jannes te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Prakken….? vermeld in een door de Arrondissements Inspecteur Siderius H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de lijst van de verkozen schatters voor de Personele belasting over de controle Gorredijk enz. jaar 1824 (2)
Prakkenh J. A., Koopman en Winkelier 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)
Pram Jacob ---- Jong de Sievert Onderwerp: een geborgen wrak van een schip ten Noordwesten van brakzand bij
Schiermonnikoog uit het schip de Hoffnung gevoerd geweest door Kapitein Pram Jacob enz. jaar 1823 (1)
Pranger Berend, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Pranger Jacob Schipper 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)
Pranger Obbe C. te Oosterzee 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)
Pranger S. G. , hij tekend een brief kerkvoogd van de Doopsgezinde gemeente te Woudsend dat door het vertrek van hun vorige
D.G. Leeraar Woude van der Jense deze post enige maandan vacant is geweest en zij graag door een braaf leeraar vervult enz. enz.
tevens een document met de financieele toestand der D.G. gemeente Woudsend jaar 1819 (3)
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Pranger Sjoerd G, Zoutbrander te Sneek en Bloksma Hessel Grossier in sterke dranken te Sneek, een handgeschreven brief met de
handtekening van beide , onderwerp een klacht dat het zo druk in Sneek is op de Dinsdag zijn de de Marktdag dat ze hunne
goederen enz. enz. jaar 1824 (3)
Pranger Wessel A. van beroep Schipper hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de
aanleg van de bouw van een brug over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839 (3)
Prat W. Rotterdam Kapitein op de Breese, jaar 1840

Praters Roelof in leven gehuwd met Hoogheemstra Jelttje Hendriks weduwe van Praters Roelof 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)
Prats Frederik is overleden waarvan een opgave is gedaan aan het pensioenregister als Militaire Pensioenen onder nummer 531 ten
bedrage van fl. 96.= enz. jaar 1823 (1)
Prats Frederik† gepensioneerde van de Staat, hij is ingeschreven wegens overlijden in het Grootboek van de Pensioenen enz. jaar
1823 (1)
Pratsch ….? Exercitie Meester van den Landstorm , Hij beklaagd zich dat de leeden van de Landstorm die van 7 tot 8 enz. zeer
weerspannig waren enz. jaar 1814 (2)
Pratt Rodman hij is Kapitein op het schip de Goletta, 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.
Pratt W. Rotterdam Kapitein op de Breeze, jaar 1840
Praun 1e Luitenant van het Regiment Huzaren No. 6 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij wordt vermeld het
navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert
Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Praux J. de weduwe te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele
Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat
geworden over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Predikanten en Kerken---- Kerken en Predikanten Onderwerp: Achterstalige Predikanten Tractementen in de Nederlanden over de
jaren 1811, 1812 en 1813 een heel verhaal, verder wordt er genoemd Donker Cartius ? B. Directeur der Posterijen te Amsterdam
die het mandaat tot uitbetaling enz. enz. betreft een somma van 114,922.29 , verder een lijst met Predikanten van Vriesland die
uitbetaald krijgen een lijst met 7 kolommen informatie de gemeente, acherstand en het toegekende aandeel in de achterstand enz.
enz. jaar 1822 (4) hele dossier (21)
Predikanten, Clasificale Kerkbesturen en Predikanten ook Ouderlingen worden genoemd van alle provincie’ s met onderliggende
plaatsen jaar 1818 dossier (46)
Predikanten, een gezamelijke bref van de predikanten vande Nederduitsche Hervormde gemeente van Leeuwarden betreffende
hun tractement wat onder de Fransche overheersing verwaarloost is
Wordt in genoemd de predikant Roorda G. te Britzum die als gecommiteerde is aangesteld enz. enz. de brief is getekend namens de
predikanten door Lens A. enz. jaar 1814 (4)
Predikanten---Hervormde Kerk Kerkbesturen met vermelding van de Predikanten van Alle Provincies van Nedeland, Luik en
Brussel Jaar 1824 (40)
Predikantswoning---- Goudschaal H. (Hendrik) Predikant, Feenstraa G. Ulkes, Jong de Sybolt Ykes, Wilde de Jan Willems,
Boustra Otte R. en Kuelen Ferdinant H. alle leden van de Kerkeraad te Hemelum en Bakhuizen, dat het Kerkgebouw en de
Predikantswoning tijdens de franse overheersing bouwvallig geworden zijn en verzoeken enz. enz. jaar 1816 (4)
Pree J. vroeger Ontvanger der Registratie te Kampen daarna in 1839 naar Bolsward overgeplaatst enz. jaar 1841 (3)
Preger Jochem ---- Vries de Cornelis, Jonkers Jacobus, Dijkstra Jan Dirk, Brouwer Tjerk en Sluis van der Rimmert zijn volgens de
Burgemeester van Leeuwarden aldaar niet te vinden en dat Berger Willem in juli 1814 na alhier met verlof te zijn geweest is
vertrokken zonder dat zijn ouders nadien iets van hem hebben vernomen en dat Puist Jan bij het 9e Batt. In f. hier dient en dat
Preger Jochem en Driesum van Eeuwe beide den 9e dezer na hun garnizoen zijn teruggekeerd volgens hun ouders en Rodenburg
Haije , Bergema Jacob Gerrits, Houtje Willem Cornelis en Boer de Marten Pieters alhier worden opgehouden door ziektes enz. jaar
1815 (1)
Prelaz Jean Henrij negotiant te Havre zijn huis van Negotie onder de firma van Henrij Prelaz en comp, voor de notarissen Carré en
Auard gepasseerd op 31-01-1822 een magtiging van hem en door hem ondertekend voor een baal katoen van het verongelukte
schip L’Ernest van Petersburg op weg naar Havre enz. jaar 1822 (5)
Premuda F. M. Kapitein van Odessa naar Amsterdam met het schip de Titi staat vermeld op het document de Scheepstijdingen,
Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige
Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben met schade te Cuxhaven binnen gelopen enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Present (Gredent?) Cornelis Oenes (Uit hoofde van doofheid afgekeurd) staat vermeld in een document van personen van de
Gemeente Terschelling behorende tot de Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)
President Burgemeester van de Gemeente Wolvega ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken betreffende dat in zijn sgemeente ten hoogstens driehonderd manschappen gehuisvest kunnen worden enz. jaar 1815 (1)
Preuser J. A. te Heerle 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)
Preusser J. A. Predikant te Heerle---- Verloren ….? Emeritus Predikant in zijn plaats Preusser J. A. , tot Classificaal
Gecommitteerde in de Provincie Limburg als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der
Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen
opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met
januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te
benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
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Preusser J. A. te Heerle Predikant Classis van Maastricht wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge
van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier
(24)
36 deel 2 blz. Preusser J. A. te Heerle, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst
23
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk,
16-01-1822
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)
36 deel 2 blz. Preusser J. A. te Heerle, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst
5
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk,
16-01-1822
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)
1114
Preut Franciscus Hendricus, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale
07-08-1918
griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
891
Preuyt Job Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant van
14-12-1818
Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen van den Briel de heer Lit van H. te
Geervlietjaar 1818 (3)
38-D deel 1
Preuyt L. A. te Brielle, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz.
Blz. 6
het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie
06-02-1824
tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz jaar 1824 (5)
dossier 40
1081
Previnaire E. J., ---- Brocx A., Jonkheer Caan H. J., Ewijk H. Nieuwenhuizen B., Jonkheer Poll van der A. , Previnaire E. J.,
01-11-1823
Schneiter J. J. Vollenhoven C. , referendarissen enz. enz. jaar 1823 (2)
143
Preyers H. van beroep Commies 1e Klasse te Oldeboorn hij is op de 2e februari overleden er wordt voor deze vacante functie
16-02-1821
voorgedragen Werf van der Douwe oud 29 jaar en ongehuwd Commies te Heerenveen , Jungst O. F. 26 jaar ongehuwd, thans
waker te Harlingen en Bouwmeester Hendrik 34 jaar gehuwd thans Klerk te Heerenveen , Jansen Gijsbert 40 jaar oud en Gehuwd
wonende te Harlingen en Ulberg Hans 40 jaar , gehuwd en zonder bestaan te Leeuwarden jaar 1821 (4)
33-C
Prez de Joannes Joseph geb. 1802 Nationale Militie Provincie West Vlaanderen Brugge 01-07-1824 niet komen opdagen ondanks
22-07-1824
de orde tot vertrek. (met signalement zoals Haarkleur, gezicht enz., (ouders geboorteplaats en datum) jaar 1824 (6)
287a, lijst 3
Prez Le Johannes Henricus hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement
16-04-1814
Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814
(6)
1066-13
Priest Henri * 1822 Antwerpen staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn
28-10-1840
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)
257
Prijlder? Hendrik Siebolts de hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias)
31-03-1815
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)
643/6
Prijscourant 1841 van alle kruiden en specerijen in het derde kwartaal van 1841 (3)
00-00-1841
28-A
Prijscourant 1e kwartaal 1825 betreffende Specerijen en Kruiden, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch Baarden en Droogerijen
05-01-1825
opgemaakt door Waaijenburg van H., Ysendyk van E. G., Staedel P. J. , Vries de G., Calkoen P. , Romijn P., Scholten J. R. ,
Spreekens van B. allen te Amsterdam wonende jaar 1825 (3)
803-6
Prik Wiebren Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen voor de jaarlijkse
17-09-1816
toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
1155
Prikken H. , ---- Visser Wybe Annes 2e rang van schoolonderwijzer, Onderwerp: een op 5 November gehouden vergelijkend
11-12-1822
examen voor de school van Follega waarbij hij tot de school van Follega is gestemd verder worden er een tal van stukjes
geschreven waarom hij deze functie krijgt zoals o.a. bekwaamheid, goed en voorbeeldig gedrag enz. enz. verder worden er
genoemd de onderwijzer , Slageren van B. M., Maan van der L. , Wassenaar J. T., Baan van der N. R. , Kluwer K. H., Donker T. ,
Ringers Minse, Vries de Hendrik, Prikken H. , Simonides M. , Meulen van der T., Koopmans Anske , Pietersen H., Fortuin K. H.,
Zijlstra Y. F., met hun rang als onderwijzer vermeld en een heel verhaal daarover. Jar 1822 (10)
948-3
Priksma Stientje staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van
11-10-1827
hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)
54 blz. 7
Prillevitz J. C. in den Bommel Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der
22-01-1818
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)
328/27-3
Prillevitz E. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
03-04-1841
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden
benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz.
jaar 1841 (8)
2 deel 2, 10
Prillevitz J. C. aan den Bommel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
04-01-1819
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)
54 deel 2
Prillevitz J. C. in den Bommel Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in
blz. 9
een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
22-01-1818
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)
54 blz. 14
Prillevitz J. C. in den Bommel Predikant Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast
22-01-1818
met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
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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)
Prince Francois Jacob 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)
Princenhof--- Tour van Bellinchave Du Mare Cornelis Willem, de Jonkheer te Leeuwarden, hij heeft prive domein overgedragen in
de maand Juni 1815 aan de Koning der Nederlanden en wel zijn aandeel in het paleis genaamd het Princenhof, maar hij wordt
nog aangeslagen voor de belasting terwijl hij geen eigenaar meer is. enz. jaar 1816 (5)
Princenhoff---- Tour du van Bellinchove M. C. W. (Jhr) er wordt aan hem toegestaan ontheffing van de helft van het bedrag van
den aanslag van het aan hem toe behoord hebbende gedeelte van het zoogenaamde Princenhoff binnen de Stad Leeuwarde in de
grondbelasting en het regt op deuren en vensters van het jaar 1815 enz. jaar 116 (2)
Prins Fokke Jans Zie ook toevalsvondsten Scheepstimmerman , jaar 1824 (2)
Prins ….? ---- Veer van der Gerrit te Warns Beurtschipper, Onderwerp: o.a. een aankondiging van zijn Beurtdienst met zijn schip
“De Twee Gebroeders” , wat ook in een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) wordt aangekondigd, tevens het Tarief voor
Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en wel te Heeg bij
Vries de ….? Te IJlst bij Piersma ….? En te Sneek bij het Lemster Veerhuis van de weduwe Prins ….? jaar 1881 (4)
Prins ….? Ds. te Dordrecht 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)
Prins ….?---- Visser A. G. te Hemelum Schipper van een Beurtschip genaamd de “Jonge Jelle” , Onderwerp: maakt bekent dat hij
in werking zal stellen een schip voor de dienst Workum op Harlingen o.a. een aankondiging van voormelde dienst met zijn schip
wat ook in een advertentie ( 2 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route
en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en wel bij de Galamadammen bij Zalmstra....? ,
te Heeg bij Vries de ….?, te IJlst bij Piersma ….?, te Sneek bij de weduwe Prins ….?, van het Lemster Veerhuis en te Sneek aan
het Hoogend voor Slager Pierik ….? jaar 1881 (4)
Prins ….?.---- Hobma Pieter Sirks, Eigenaar en Schipper van het Beurtschip van Hindelopen op Leeuwarden Onderwerp: o.a. een
aankondiging van zijn Beurtdienst tussen Hindelopen op Leeuwarden v.v. , wat ook in een advertentie (3 stuks aanwezig in het
dossier) is aangekondigd het Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten
zijn ook vermeld en wel bij Schuak J. te Koudum , Vries de J. te Heeg, te IJlst bij Piersma ….? , en te Sneek bij het Lemster
Veerhuis van de weduwe Prins ….? jaar 1881 (4)
Prins ….?.---- Koops Harm een advertentie van hem dat hij Eigenaar en Schipper is geworden Koudum, van het Beurtschip dat van
Hindelopen op Leeuwarden en Sneek zal varen met vermelding van alle plaatsen die hij zal aandoen de dienstregeling en de prijs
enz. aanlegplaatsen bij Schuak J. bij de sluis, bij Vries de J. te Heeg, te IJlst bij Piersma ….? te Sneek bij de weduwe Prins ….?
Aan het Lemster Veerhuis jaar 1884 (3)
Prins A. H. , 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)
Prins A. te Grouw, een verleende vergunning (Oranje) om met het schip de “Sterna“ gebruik te mogen maken van de Vaarwaters
voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en
de reglementen enz. jaar 1903 (1)
Prins A. Thz. Te Sliedrecht een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Jeannette” met het
reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1)
Prins A. Z. te Heerenveen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Schoterland in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Prins Albert Jans te Tjalleberd, Een gesloten transactie, ter voorkoming van vervolging betreffende een procesverbaal wegens
uitoefening van een patent pligtig beroep zonder deswegens te zijn belast jaar 1824 (4)
Prins Albert Jans, een transactie ter voorkoming van een een vervolging wegens het niet hebben van een patent voor zijn vaartuig
jaar 1824 (3)
Prins Albert verkopende Teer te Tajllebirdt staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het resultaat van opneming aan de huizen van Patentpligtigen enz. jaar 1824 (4)
Prins Albert, 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)
Prins Antoon 37 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)
Prins Atse H. 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)
Prins Atze Hoyzes---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van westdongeradeel is met de secretaris vergegaan tot
inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum gestrande Smakschip de
Albion gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt Boer
Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra Christ
Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te
Wierum verder wordt genoemd Heer Frederik en Esq te Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg
catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs,
Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, Mans
Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder lijsten met de geborgen ten lading overstaande van
diverse commiesen en getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz Jan en Fockema E. jaar 1819 (12)
Prins B. te Bellingwolde wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 (2)
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Prins de Joh’s, Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige
schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten
en de Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)
Prins Dedde, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Prins Derk te Bellingwolde hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met
woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)
Prins Derk te Bellingwolde, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (8)
Prins Dirk 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)
Prins Dirk naar Noorwegen, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart
of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Prins Dirk vnaar Sundewall, 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)
Prins Doeke Piers Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig
gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden
met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het Voormalige
district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Prins Doeke S wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Ee Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Prins E. J. Vleeschhouwer te Birdaard Zij waren aanwezig bij een ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomst en zijn tot heden
onvervolgd gelaten en er wordt overwogen ze wel te vervolgen enz. enz. en er staat een bedrag aan boete bij. jaar 1841 (2)
Prins Egbert Jans---- Broersma Freerk Jans te Rinsumageest van beroep Veldwachter en bediende van de Politie te
Birdaardvergezeld van Westra Hessel Tjebbes te Rinsumageest is gegaan naag een Godsdientige samenkomst bij Boersma Riemer
Teekes aldaar waar 30 personen waren onder leiding van Prins Egbert Jans te Birdaard enz. jaar 1839 (3)
Prins Egbert Jans te Birdaard, een veroordeling wegens het houden van een ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomst enz. jaar
1841 (3)
Prins Egbert Jans te Birdaard----Wieren van Reinder Gerbens te Rijperkerk, een veroordeling wegens het houden van
ongeoorloofde godsdienstige bijeenkomsten , wordt ook in genoemd Terpstra Johannes Wiegers te Wouterswoude, With de Teunis
Egberts te Birdaard, Boersma Reinder Taekes te Birdaard, Prins Egbert Jans te Birdaard, Terpstra Johannes Wiegers te
Wouterswoude jaar 1841 (4)
Prins Egbert Jans Vleeshouwer te Birdaard Veroordeeld bij de rechtbank van Leeuwarden d.d. 2 April 1841 wegens het houden van
ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten der Seperatisten (4)
Prins Egbert P. 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)
Prins Egbert Pieters te Birdaard, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Rinsumageest in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Prins Egbert Pieters te Birdaard, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Rinsumageest enz. enz. jaar 1822 (3)
Prins Eibert, Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige schulden
van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de
Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)
Prins Elias Nijehaske Schippers Knecht, jaar 1839
Prins Fette, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de
Armenvoogden in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met
vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)
Prins Fokke Jans Winkelier in waren van de 1e soort te Gemeente Nijehaske staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements
Inspecteur ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het resultaat van opneming aan de huizen van
Patentpligtigen enz. jaar 1824 (4)
Prins Fokke Jans, scheepstimmerbaas aan de Welle onder Nijehaske, een handgeschreven brief met zijn handtekening, hij heeft
voor zijn werklieden(Smid Harmen Eleveld, Jong de Hans Lieuwes, Bijlsma Sietze Franzes, Jong de Bote Wiebes, Dijk van
Wieger Stoffels, Postma Hendrik Hendriks) zes kleine woningen of kamertjes gebouwd en dat genoemde bewoner huur aan hem
betaald , en hij maakt bezwaar tegen de opgelegde huurwaarde door de schatter Lieuwes Murk Lieuwes opgelegd, jaar 1824 (5)
Prins Fokke Jans----Docter Anne Geerts en Prins Fokke Jans tegen wie 6 procesverbalen zijn opgemaakt enz. enz jaar 1824 (3)
Prins Fokke te Nijehaske, Een gesloten transactie, ter voorkoming van vervolging betreffende een procesverbaal wegens
uitoefening van een patent pligtig beroep zonder deswegens te zijn belast jaar 1824 (4)
Prins Folkert Albert, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Prins Foppe, op de Heerenwal te Heerenveen, Hij komt voor in een proces verbaal: een bekeuring wegens het illigaal vervoer van
rogerbrood en brood door de bakker enz. enz. jaar 1841 (4)
Prins Frederik 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)
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Prins Frederik reederij---- Reederij Prins Frederik, onderwerp: een rekwest van het bestuur van genoemde reederij tussen
Amsterdam en Harlingen voor 5 jaren jaarlijks een geldelijke toelage van zesduizend guldens enz. jaar 1835 (5)
Prins H. , Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de
Armenvoogden in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met
vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)
Prins H. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen
welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de
aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Prins H. Z. van beroep Schipper ontvangt een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua betreffende de
gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt enz. enz. jaar 1818 (5)
dossier (13)
Prins H’k , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat het
dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze
pollen omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap
tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om
enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815 (7) dossier (10)
Prins Harm naar Amerika, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Prins Harm naar Amerika, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Prins Harm naar New York, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Prins Harm naar Noord Amerika, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Prins Harm naar Sunderwall, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Prins Harm naar Zweden, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Prins Harm, 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)
Prins Harm, naar Noord Amerika, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Prins Harmen, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Prins Hendrik Annes en Nieuwhof David ,Rijks Commiesen der belastingen Onderwerp het geven van een bekeurig jaar 1841(2)
Prins Hendrik Annes---- Schik Nicolaas, Student te Groningen aan wien bij loting van den jare 1823 in de grietenij Heerenveen is te
beurt gevallen no. 28 en dat hij zig moet melden op 28 februari ter Grieternij Huis teneinde af te marcheren enz. enz. maar dat hij
zig laat vervangen door Prins Hendrik Annes jaar 1825 (6)
Prins Hendrik J. , voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Staat van veranderingen
van Eigenaars in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom overgang in het jaar
1819 (4)
Prins Hendrik Sieger, Voerman, komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken waarop de personele
omslag enz. enz. jaar 1814 (12)
Prins Hendrik wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum) 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)
Prins Hendrik Z. voerman te Heerenveen staat vermeld op een lijst met 6 kolommen info. van de door de Franschen achtergelaten
schulden die niet betaald zijn voor geleverde goederen enz, jaar 1814 (8) ( dossier 23)
Prins Hendrik Ziegers---- Jong de Klaas Ales, Zweep van der Piebe Elings, Zweep van der Jan Elings en Prins Hendrik Ziegers alle
vier Voerlieden en Ingesetenen van Heerenveen met een gelijk getal rekeningen enz. waarvan zij al diverse malen om betaling
hebbende verzocht enz. enz. en zij verzoeken de Gouveneur enz. maar deze denkt niet te erkennen dat deze rekeningen niet betaald
zijn vooral die van over de jaren 1804, 1805, 1807, 1808 en 1810 van Jong de Klaas Ales en betreffende de anderen enz. enz. jaar
1817 (4)
Prins Hendrik Ziegers te Heerenveen is schuldeiser en ontvangt zijn tegoed, Komt voor in een document genaamd Staat van
schulden tot laste der voormalige Gemeente Heerenveen in de jaren 1812 en 1813 ter zake het Casernement van de Brigades
Gendarmerie aldaar gestationeerd enz. jaar 1821 en 1822 (8) (dossier 38)
Prins Huibert , 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 Dordrecht de heer Sterling H. U. jaar
1818 (3)
Prins Huibert, 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 Dordrecht de heer Sterling H. U. jaar
1818 (3)
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Prins I. tot Scriba voor de Classis van Alkmaar 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)
36 deel 2 blz. Prins I. te Alkmaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst
11
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk,
16-01-1822
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)
2 deel 2, 11
Prins I. te Alkmaar wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk
04-01-1819
(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid,
Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
158-6, 3
Prins Ikien Jans---- Klaasesz. Jan Secretaris van Westdongeradeel wonende te Ternaard geeft met eerbied te kennen dat hij
14-02-1837
ontvangen heeft van Prins Jan Roelofs Schipper te Veendam als voogd en grootvader van moederszijde over de minderjarige
nagelaten kinderenen Jantje genaamd Harm van wijlen Hoetjer Abraham Harms en Prins Ikien Jans in leven egtelieden op den 29e
november l.l. door het omslaan van zijn Tjalkschip schip de Vrouwe Ikien verongelukt op het wad tussen Wierum en Paesens
samen met hunne overige nog minderjerige kinderen en als toeziend voogd Hoetjer Jacob Harms, Schipper wonende te Veendam
verder genoemd als getuigen dezer akte Giezen Tjarke Jans Burgemeester en Brans Willem, Koopman beide te Veendam enz. jaar
1837 (7)
380 blz. 5
Prins J. A. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op
04-10- 1817
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)
54 blz. 11
Prins J. G. te Altforst Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde
22-01-1818
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)
399 blz. 2
Prins J. G. te Altforst, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
29-08-1816
Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van
het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
54 deel 2, 6
Prins J. G. te Althorst Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris
22-01-1818
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)
36 deel 1
Prins J. G. te Chaam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst
blz. 14
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk,
16-01-1822
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)
226
Prins J. K.---- Blom D. van beroep Dienaar van Justitie met als onderwerp eene in een schip gepleegde diefstal door Prins J. K. enz.
11-04-1817
ondertekend door de assessor Stellingwerff J. B. jaar 1817 (1)
54 blz. 15
Prins J. te Landsmeer Predikant Classis van Edam wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de
22-01-1818
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)
54 deel 2,11
Prins J. te Landsmeer Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat
22-01-1818
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)
66 blz. 6
Prins J. te Oud Beijerland, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
14-02-1816
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)
810
Prins Jacob Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te Leeuwarden,
13-11-1817
met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
7-A1-2
Prins Jacob---- Leeuwarden . onderwerp ; een staat van het Mouvement der kleeding en ligging stukken tevens een opgaven van
10-01-1825
de bevolking (gevangenen) op de laatste dezer maand (Dec. 1824) en ook een aantekening dat de honderd vrouwenhemden in
Amsterdam ontvangen zijn op enz. enz. ook een vermelding dat de gevangene Blaauw Dirk Klaazes op 24 december 1824 ontvlugt
is enz. tevens bevinden 67 krijgsgevangenen zich in de gevangenis aldaar verder ene Prins Jacob en Weima Aagje Meinderts tevens
Jacobs Tjamkje zijn terzake slecht gedrag enz. jaar 1825 (3)
652
Prins Jacob staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts
23-09-1817
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)
24-B
Prins Jacob te Sneek, een missieve dat hij op grond van zijn krankzinnigheid uit de gevangenis te Sneek moet worden verwijderd,
03-12-1824
jaar 1824 (7)
7-A bijl. 1
Prins Jacob, 88 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst
Mannen
der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het
Correctie
tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende
26-03-1824
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)
803-5
Prins Jan Alberts Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen voor de jaarlijkse
17-09-1816
toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
17-A
Prins Jan Alberts Prins te Oudehaske-----Veen van der Wilt Jacobs betreft een huisje te Nijehaske no. 113, nog grondbelasting
05-03-1824
verschuldigd aan de gemeente Haske jaar 1824 (4)
753, blz.
Prins Jan Alberts staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot
4kolommen
vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5)
11-09-1815
dossier (9)
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Prins Jan E?., 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)
Prins Jan Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)
Prins Jan Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)
Prins Jan Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 8-13 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)
Prins Jan nr. 76 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)
Prins Jan Roelofs (Roelfs)---- Klaasesz. Jan Secretaris van Westdongeradeel wonende te Ternaard geeft met eerbied te kennen dat
hij ontvangen heeft van Prins Jan Roelofs Schipper te Veendam als voogd en grootvader van moederszijde over de minderjarige
nagelaten kinderenen Jantje genaamd Harm van wijlen Hoetjer Abraham Harms en Prins Ikien Jans in leven egtelieden op den 29e
november l.l. door het omslaan van zijn Tjalkschip schip de Vrouwe Ikien verongelukt op het wad tussen Wierum en Paesens
samen met hunne overige nog minderjerige kinderen en als toeziend voogd Hoetjer Jacob Harms, Schipper wonende te Veendam
verder genoemd als getuigen dezer akte Giezen Tjarke Jans Burgemeester en Brans Willem, Koopman beide te Veendam enz. jaar
1837 (7)
Prins Jan Sjoerds, 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)
Prins Jan Sjoerds, 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)
Prins Jantje H., 233 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)
Prins Jantje H., 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)
Prins Jantje 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)
Prins Jeije---- Schotanus P. E. Notaris te Hindelopen schrijft en ondertekend een brief betrefende Kuiper Trijn Douwes, het betreft
de aangifte van een Memorie van Successie welke door de belanghebbende zijn vertekend maar dat Prins Jeije mede
belanghebbende Soldaat bij de 3e Comp., 1e Batt. der 7e Afd. Nationale Militie in garnizoen te ’s Hertogenbosch welke met verlof
afwezig geweest zijnde het bewijs van inlevering niet heeft ontvangen enz. en daardoor de termijn van inlevering is vervallen en de
anderen in de boetes zijn gevallen enz. deze zijn Boerman Sijmon Veerschipper te Nieuwendam, Lammerts Anne Sijtus te
Amsterdam en Malsen van Wiggert te Amsterdam enz. jaar 1840 (5)
Prins Jiskje Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Prins Johan Christoffel (Sperling) ---- Douma Izaak Jacobs, De schout van de Gemeente Oudega ( Haersma van Vierssen J.
L.)schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris van het Arr. Heerenveen dat eerstvermelde in zijn afwezigheid (mijne
functie waarnemende) en de door hem provisioneel benoemde officieren enz. bij gelegenheid der exercitieen aan alle mannen van
de Landstorm enz. enz. eenzijdig heben gestemd en dat het mij zeer vreemd voorkomt dat men tegen de benoeming van Douma
Izaak Jacobs met eenigen grond bezwaren enz. verder schrijft hij dat in het dorp Opeinde en wel op het Zwartveen een zekere
Sperling Johan Christoffel (bevorens noemde men hem Prins) enz. enz. , verder de schout van de Gemeente Oudega ( Haersma van
Vierssen J. L.)schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Friesland betreffende het conflict hiervoor genoemd waarin
vermeld dat hij getracht heeft de Gouveneur te spreken maar deze hierin blijkbaar niet geïnteresseerd was enz. verder wordt
genoemd Boer de Johannes Foppes jaar 1814 (4)
Prins Johannes Doekes wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner aanslag,
tot vinding der kosten gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van Tolsma Gosse Ades
gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk enz. jaar 1814 (3)
Prins Johannes, 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)
Prins Joost , 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 Dordrecht de heer Sterling H. U. jaar
1818 (3)
Prins Kornelis Martens 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)
Prins L. P. te Oldeberkoop staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Gehele provincie (122)
Prins L. P.---- Elsinga Jelle Reinders Schutter bij de 4e Compagnie 1e Bataillon, betreft een geneeskundig attest van Medicinae
Doctor Prins L. P. te Wolvega dat hij onder behandeling van hem is en dat Elsinga Jelle Reinders niet in staat is om enz. jaar 1837
(5)
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Prins L. P. te Hilversum (Oud Inspecteur van het gevangeniswezen) een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp
het onbruikbaar geworden van de uitweg van een hem toebehorend stuk hooiland ter Wolvega naar de rijksweg Leeuwarden
Overijsselsche grens door de verbetering van den oprit in dien weg liggende brug genaamd Blessebrug, en dat de wegens hem
begane rechtskrenking alsnog wordt goedgemaakt door enz. enz. enz. komen in voor Haan de Jan Tobias 56 jaar geb. te
Leeuwarden ontslagen Notaris, omdat hij geld van zijn clienten Woudsma Feike, Koopman te Wolvega, Ensing Joseph Christiaan
Boer te Peperga , Deking Dura J. C. te Dordrecht, Pallandt van Baron S. J. heeft verduisterd, verder komt er in voor Woudstra H.
Th te Wolvega enz. , jaar 1917 een dik dossier van 54 pagina’ s)
Prins M. Joh. 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)

Prins M. K. 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 Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
264
Prins Martha, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
06-02-1915
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
90
Prins P. H. te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie op
04-02-1814
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)
615-2, 6-3
Prins P. P. te Vrouwen Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het
19-06-1840
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)
949/6
Prins P. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Anna Parochie op een lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke
25-09-1841
dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841 (4 ))
38-D deel 1
Prins P. te Diever, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het
Blz. 10
betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de
06-02-1824
zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier
40
38-D deel 2
Prins P. te Diever, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het
Blz. 22
betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de
06-02-1824
zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier
40
36 deel 1
Prins P. te Diever, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden
blz. 15
en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de
16-01-1822
Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van
Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
36 deel 2 blz. Prins P. te Diever, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden
23
en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de
16-01-1822
Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van
Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
708-5_6a
Prins P. te Vrouwen Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A.
20-07-1841
(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)
988-3, 6
Prins P. te Vrouwenparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
Bladzijde 3
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
26-09-1839
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
410-3
Prins Pier Doekes Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig
28-04-1815
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)
943
Prins Pier Doekes wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner aanslag, tot
01-08-1814
vinding der kosten gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van Tolsma Gosse Ades
gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk enz. jaar 1814 (3)
1207
Prins Pier Pieters en Zwart Hein Jans beide Landlieden wonend eonder Betterwird zij krijgen toestemming om in deze uithoek hun
10-12-1814
Vee buiten de Gemeente Holwert te mogen slagten enz. enz.jaar 1814 (1)
313
Prins Pier, Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige schulden
29-03-1815
van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de
Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)
584
Prins Pieter Martens 18 is zijn volgnummer in de Stad Workum bij het Bataillon Artillerie 4 hij staat vermeld op de staat van
02-12-1817
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
255-A
Prins Pieter Martens 446 is zijn volgnummer en Leeuwarden zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat
00-05-1817
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)
574-3-B
Prins Pieter Sipkes, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden)
06-07-1816
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)
253/13
Prins Pieter, Bevel tot Betaling en Openbare verkoop wegens schuld Personele Belasting van Pieter Prins te Bolsward. , jaar 1840
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Prins Pieter, Opheffing van de Procedure van Bevel tot Betaling en Openbare verkoop wegens schuld Personele Belasting van
Pieter Prins te Bolsward. , jaar 1840
Prins R. ---- voor meer tekst zie bij Bakker Albert en Hoekstra Pieter Jolles beide Veerschippers te Langweer geven met de meeste
eerbied te kennen dat zij voornemens zijn 3 geregelde stoombootdiensten op te richten tussen Langweer en Sneek, Langweer en
Joure en Langweer en Leeuwarden enz. zij zullen voor deze diensten gebruik maken van ene ijzeren Schroefstoomboot genaamd de
“Eendracht “ jaar 1880
Map 88-F
Prins R. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle
1876-1878
Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en
vee, enz. jaar 1877 (5)
27-A blz. 9
Prins Roel te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
06-02-1824
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
30-C, Ge
Prins Roelof, 589 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de
huwden D
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den
21-05-1824
Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja,
zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
2 deel 1
Prins S. G. Predikant te Chaam tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Noord Braband als volgt: Gehoord de
Blz. 11
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
04-01-1819
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
2 deel 2, 19
Prins S. G. te Chaam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk
04-01-1819
(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid,
Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
38-D deel 2
Prins S. G. te Chaam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz.
Blz. 21
het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie
06-02-1824
tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5)
dossier 40
36 deel 2 blz. Prins S. G. te Chaam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst
21
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk,
16-01-1822
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)
285/8
Prins Sipke Dantumawoude bij Dokkum Politiebediende Met Signalement, jaar 1916
07-02-1916
1467
Prins Sipke dienaar van Politie te Dantumawoude benoemd tot Vedwachter te Dantumadeel, zijn jarwedde zal bedraen fl. 1350.=,
15-12-1919
toelage woninghuur, rijwiel , bodeloon, schoeisel ten bedrage van, enz enz. ook een doorh em geschreven Proces verbaal met zijn
handtekening, hij is gehuwd heeft 5 kinderen, 20-18-15-12 en 7 jaar enz enz. enz. jaar 1919 (5)
158-6, 27
Prins Sjoerd Cornelis te Ooststellingwerf, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen
14-02-1837
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)
69-A
Prins T of F, ondererp een Rekwest tegen de belastingen voor vermindering huurwaarde enz. jaar 1824 (9)
30-11-1824
265-7
Prins Tette , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat het
13-03-1815
dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze
pollen omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap
tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om
enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815 (7) dossier (10)
18-A
Prins Tiete H. te Koudum Betreft een door de Gouveneur gelezen en antwoord op, reclame op de aanslag op de personele
11-09-1824
belasting jaar 1824 (6)
5A
Prins Titte Hendriks Landbouwer te Koudum, Reclamatieen van Schatplichtigen tegen hun aanslagen der Personele belasting o.a.
26-08-1824
een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp paarden en rijtuigen jaar 1824 (13)
11-02-1825
Prins Titte hij wordt genoemd in een dossier van Bottinga (Botinga) Sjoerd Botes jaar 1825 (2) (dossier 10)
10-A en Bijl.
10-c
627-10
Prins Titte wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum) in de Gemeente Hemelumer
21-06-1815
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)
517-11, 1
Prins Tjerk S. te Damwoude no. 3a wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende aanwijzing van de door de
19-05-1840
Rijksschatters Jonker J. en Brons J. over 1839-1840 geschatte percelen beneden belastbaarheid en van de aan dezelve deswege
toekomende beloning ingevolge Resolutie van den 17 juni 1837 no. 96 enz. Controle Bergum, Gemeente Akkerwoude in het
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
574-3-B
Prins Tjerk Sipkes, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden)
06-07-1816
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)
213
Prins Tjerk wegens reizen met paard en wagen voor justitie, de schout van de gemeente Metslawier verzoekt aan de Gouveneur of
20-03-1816
hij dit mag uitbetalen uit de enz. Jaar 1816 (3)
27
Prins Tjitske vrouw van Haan de Ale, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
08-01-1917
provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming,
jaar 1916 (4)
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Prins Trijntje Joh’s, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839
(13) dossier (17)
Prins Trijntje Johannes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de
Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Prins van Oranje is geridderd met het Grootkruis der Willemsorde hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W.
Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar
1815 (8)
Prins W. A. 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)
Prins Willem Anne hij is een der leden van de Kamer van Koophandel, een lijst met 11 kolommen met veel info , o.a.
Geboortepplaats en datum, huidig beroep, woonplaats, welke andere openbare betrekkingen hij meer bekleed enz. enz/ jaar 1920
(3)
Prins Willem Anne, Brood Koek en Banketbakker ---- Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dokkum en een lijst met zijn leden
waarop geboorte woonplaats beroep enz. : Rosingh Izebrand Petrus, Fortuin Dirk, Demes Hermanus Franciscus Gerardus,
Bergmans Jan Romkes, Dijkstra Pieter, Mudda Klaas T., Draisma Jan R., Heide van der Jouke, Prins Willem Anne, Bleeker Gabe
secretaris der kamer jaar 1918 (4)
Prins Willem Annes, met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Dokkum en omliggende
gemeenten jaar 1917 (3)
Prinsen Johannes Lammerts staat vermeld in 1830 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)
Prinsen L.---- Zee van der J. , Jong de S. en Drijfhout J. allen te Heerenveen-Nijehaske maken bekend op een aanplakbiljet door
hen getekend dat per 24 Maart een Nieuwe Dienst voor Pasagiers, Goederen en Vee hebben geopend met de Stoomboot De Drie
Gemeenten tusschen Heerenveen, Sneek & Leeuwarden met de vertrek en aankomsttijden en de Tarieven en de aanlegplaats is te
Heerenveen bij Prinsen L. te Sneek a/d Nieuwe Kade, Kantoor bij Vogelzang H. aan het Klein Zand en te Leeuwarden aan de
Willemskade Kantoor Blauw H.. (ook aanwezig een krantenstuk) enz. jaar 1884 (9)
Prinsentuin te Leeuwarden; het bereft een plan om een nieuwe school te bouwen in de z.g.n. Tournooiveld behoorende bij of aan
den voormalige Prinsentuin met een tekening verder wordt er vermeld dat de Prinsentuin bij opvolgende consessien van den jare ,
1648, 1651, 1652, 1691, 1692 en 1696 door de Regereing der stad Leeuwarden zijn ingewilligd aan Willem Frederik en desselfs
zoon Hendrik Casimir II Graven van Nassau en Stadhouders van Vriesland en dat na den jare 1790 deze tuin in het beheer is
gekomen van Semler Evert enz. jaar 1839 (12)
Prinses Frederike der Nederlanden de beminde schoonzuster van de koning voorspoedig verlost van een jonge dochter enz. enz. een
Een Generale Directie voor de zaken van de R. K. Eeredienst jaar 1841 (1)
Prit Jan Geerts---- Symons Popke Geerts dat hij dubbel is aangeslagen voor Mobilaire bel. Enz. en dat dat andere huis bewoond
wordt door Prit Jan Geerts enz. enz. jaar 1819 (1)
Pritzelwitz van der Horst Martinus wonende te Doesburg, Hij is candidaat vor de post van 2e commies bij het Postkantoor te
Leeuwarden i.p.v. Wiegersma Foppe 2e commies bij het Postkantoor te Leeuwarden heeft een eervol ontslag enz. Jaar 1823 (3)
Pritzelwitz van der Horst van Martinus , Hij staat op een staat van kandidaten voor de post 3e commies aan het postkantoor
Leeuwarden wegens het overlijden van Opten Noord J. C. H. is deze post vacant geworden met een kolom waar hij eerder werkte
en een kolom aanmerkingen Jaar 1822 (2)
Procee Paulus, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Procee Sjouke * te Kuikhorne, een voordracht tot benoeming en de benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden (3)
Procee Geert gehuwd met Schoppner Wilhelmina, 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)
Procee Sjoeke G. Onbezoldigd Rijksveldwachter te Bergum 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)
Procee Sjoukje, 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)
Proctor J. Schip de Swiftture, jaar 1839
Proem Anne Jurjens---- Brouwer A. Geneesheer te Makkinga verklaart dat Anne Jurjens Proem aan de kinderpokken is overleden
(1) Maart 1841
Proem J. F. 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 Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Proem Taeke Jurjens te Ooststellingwerf 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)
Prom Aaltje Aukes te Nieuwhuizen een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen Aaltje Aukes Prom weduwe van Boer de
Rouke Jans, onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, wordt ook genoemd
Bouma Douwe Jeljers rentenier te Sneek betreffende de gepasseerde koopbrief tussen de hiervoorgenoemden bij de notaris te
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Sneek op enz. enz. enz. Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar en tegen welk bedrag ,
jaar 1841 jaar 1841 (15)
1-C no. 12
Prom Binne Thomas , 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat
24-01-1825
der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij
de Staande Arnee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
1026/1-15
Prom Gatske weduwe van Wouda S. te Sneek, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, de aard
07-10-1839
van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten
Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5)
69/20, 3
Prom Pieter Thomas te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen
nummer 73
aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en
20-01-1840
Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
894-5
Pronkstra Hans F. komt voor in een Staat (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet
09-09-1841
gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)
15
Prooij van Laurens wonende in het Voorhout achter de stallen tegenover het Zwaantje verzoekt teruggave in een met een X (omdat
10-01-1818
hij niet kan schrijven) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn 3 ter bewijs ingeleverde documenten
enz. jaar 1818 (2)
285
Proos de ..... , hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. met
26-04-1819
het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1818 (2)
517-11, 42
Prooske E. L. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
19-05-1840
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)
650
Proost Harmen ---- Adema Hilbrand Eelkes, Klein Pieter A. en Visser Hendrik W. alle Schelpvissers, zij halen uit een wrak
23-09-1817
liggende op de IJzer en Noordplaat tusschen Terschelling en Vlieland en brengen aan te Makkum eem partij Rum, en een partij
Koffiebonen bij Ladenius Harmanus Hendrikus Commis te paard bij de indirecte belastingen, en bij Proost Harmen en Nijman
Gerrit beide commissen te voet bij desselve belastingen en de heer Kingma Hylke assessor van Wonseradeel en Schwartzenberg en
Hohenlansberg J. J. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe, Grietman ven deze gemeente, komt voor in de ingekomen
stukken Divisie van Financiën enz. jaar 1817 (4)
22-A
Proost Harmen te Gorredijk en Braaksma Sybe te Grouw---- verzoeken in een handgeschreven brief met beider handtekeningen
18-03-1824
willen van standplaats ruilen jaar 1824 (1)
21
Proost J. ---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
16-01-1817
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)
1196
Proost J. voor Kantoorbehoeften, hij staat als crediteur op de Staat en Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente
08-12-1814
Oudwoude enz. jaar 1815 (4)
874/9, 16
Proost Johannes--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van
04-09-1841
ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3)
140-B-blz. 18 Proost Pieter uit een kamer op ’t Noord van de Jacobiner Kerk,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen
17-01-1815
te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
140-A blz.42 Proost Pieter uit een kamer op het Noord van de Jacobijner Kerk, wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de
17-01-1815
Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2)
dossier (34) jaar 1815.
30-C, Ge
Proost Pieter, 850 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de
huwden D
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den
21-05-1824
Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja,
zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
30-C, Ge
Proost Wouter, 958 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de
huwden D
Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den
21-05-1824
Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja,
zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
948
Proostenbeek Johannes , opziener opziener bij de herstellingen aan de Havenwerken van de Stad Harlingen zijn declaratie enz. jaar
11-10-1822
1822 (1)
191-5
Proostenbeek Johannes, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
06-03-1814
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen
welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de
aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
818
Proosterbeek Johannes Onderwerp: een verevende declaratie wegens Tractement als opzichter bij de herstellingen van de
04-09-1822
zeewering te Harlingen ten bedrage van enz. enz. jaar 1822 (2)
1092
ProosterbeekJ. betaling wegens daggeld als opzichter bij de herstellingen van de zeewering bij de Stad Harlingen van 1 Augustus
18-11-1822
tot 10 September ten bedrage van fl. 82. enz. jaar 1822 (2)
191-23
Prooy Jacobus, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad
06-03-1814
Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document
genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden
der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
39-C
Prop---- Baltus Geerten Johannes onecht kind van Prop Sytske, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de
06-02-1837
Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke
Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
97
Prop Cornelie Cornelis---- Kopfer Hans Jurjens heeft zijn post als Dienaar der Justitie neergelegd en in deszelfs plaats is Prop
14-02-1817
Cornelie Cornelis benoemd en op 1 januari 1817 in dienst getreden enz. jaar 1817 (2)
223
Prop Cornelis Cornelis dienaar der Justitie te Wolvega i.p.v. Kopfer Hans Jurjen jaar 1817 (1)
11-04-1817
896
Prop Cornelis Cornelis Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Wolvega arr. Heerenveen. Jaar 1817 (2)
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Prop Cornelis Cornelis opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie
Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals
vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)
14-A
Prop Cornelis Cornelis te Wolvega, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren in de provincie
11-01-1825
Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1824 (5)
5-A
Prop Cornelis Cornelis, een lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats,
08-10-1824
Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824
39
Prop G., Politiedienaar te Noordwolde gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en
21-10-1882
ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
1012
Prop Kornelis Kornelis---- Walrabenstein Johan Lodewijk weduwnaar van Geets Benigna een staat waarin de overledene
13-10-1823
gepensioneerde enz. verder de aangifte compareren de volgende getuigen Prop Kornelis Kornelis 47 jaar Justitie dienaar en
Jongschaap Pals Gerrits oud 37 jaar Ytigmeester beide te Wolvega wonende geburen der overledene (op 4 Oktober 1823 des
snachts en ene ure in huis 54 te Wolvega ) dat Walrabenstein Johan Lodewijk oud 80 jaren burgerlijk gepensioneerd geboren te
Schurstein, Koninkrijk Pruissen weduwnaar van Geets Benigna en zoon van Jan Frederik W. en van Catharina Elisabeth beide
overl. enz. jaar 1823 (4)
39-D
Prop Sytske, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van
09-02-1842
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
39-C
Prop Sytske, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van
08-02-1839
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
39-C
Prop Sytske, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar
06-02-1837
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
A-39
Prop Sytske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
15-02-1834
in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
B-39
Prop Sytske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van
18-02-1832
Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz. jaar 1832 (8)
39-A
Prop Sytske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij van
04-02-1835
Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835
(7)
39-B
Prop Sytske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de
04-02-1836
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
54 deel 2,8
Proper H. te Leiden Praeses Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de
22-01-1818
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)
54 blz. 2
Proper H. te Leiden Predikant voor de Classis van Leiden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
22-01-1818
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)
54 deel 2, 2
Proper H. te Leiden Predikant voor de Classis van Leiden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
22-01-1818
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)
66 blz. 2
Proper H. te Leiden Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins
14-02-1816
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)
2 deel 2, 2
Proper H. te Leiden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk
04-01-1819
(Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar
1819 (6) dossier (22)
2 deel 2, 9
Proper H. te Leiden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk
04-01-1819
(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid,
Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
38-D deel 1
Proper H. te Leyden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het
Blz. 2
betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de
06-02-1824
zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz jaar 1824 (5) dossier
40
38-D deel 2
Proper H. te Leyden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het
Blz. 2
betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de
06-02-1824
zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier
40
38-D deel 2
Proper H. te Leyden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het
Blz. 9
betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de
06-02-1824
zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier
40
36 deel 2 blz. Proper H. te Leyden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst
2
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk,
16-01-1822
de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van
Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
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36 deel 2 blz. Proper H. te Leyden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst
9
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk,
16-01-1822
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)
29-A
Propping C. L. te Leeuwarden , een procesverbaal van Bekeuring opgemaakt tegen hem ten zake overtreding op de wet van de
13-01-1825
Wijnen , hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen. Jaar 1825 (2)
22-A
Propping Carel (Carl) Ludwig, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
05-02-1835
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8)
A-22
Propping Carl Ludwig, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Leeuwarden naar de etablissementen der
15-02-1834
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen
enz.jaar 1834 (12)
22-A
Propping Carolina Aurelia, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
05-02-1835
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8)
A-22
Propping Lambertina Frederika, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Leeuwarden naar de etablissementen der
15-02-1834
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen
enz.jaar 1834 (12)
24-C,11-15
Propsma Hanke Jelles, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
09-02-1839
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)
1-C, blz. 4
Propsma Hantje Jelles te Lemsterland, 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)
Deel 2
Propsma Jacob naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
Blz. 71
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
00-00-1888
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Deel 2 Blz.63 Propsma Jacob naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
00-00-1886
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)
Deel 2
Propsma Jacob naar de Middellandsche Zee , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
Blz. 65
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
00-00-1887
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887 (2)
Deel 2
Propsma Jacob naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
Blz. 81-A A
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
00-00-1889
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Deel 2
Propsma Jacob naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
Blz. 80
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
00-00-1889
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Deel 2
Propsma Jacob naar Hamburg, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
Blz. 78
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
00-00-1889
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)
Deel 2
Propsma Jacob, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
Blz. 83
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
00-00-1890
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Deel 2
Propsma Jacob, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
Blz. 64
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
00-00-1887
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887 (2)
Deel 2 Blz.59 Propsma Jacob, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
00-00-1885
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)
1-C, blz. 4
Propsma Jan Jelles te Lemsterland, 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)
24-C, 11-15
Propsma Jan jelles, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending
09-02-1839
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. 1839 (9)
24-D, 1-7
Propsma Jelle Jurjens wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
08-02-1842
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
24-C,11-15
Propsma Jelle Jurjens, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
09-02-1839
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)
416-10
Propsma Wijbren Johannes wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck
10-05-1821
gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)
1-Cblz. 4
Propsma Wouter Jelles te Lemsterland, 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)
24-D, 1-7
Propsma Wouter Jelles wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
08-02-1842
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
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Propsma Wouter Jelles, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)
Propstra Albert Cornelis te Heerenveen Onderwerp; een request betreffende dat op order van de Baljuw en Gemeentebestuur het
afstaan van zijn huis aldaar met huisnr. 226 tegen 2 gulden per week enz. enz. en hij nog steeds geld tegoed heeft enz. jaar 1815
(7)
Prose Ebbele te Harlingen wonende wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreffende
extract vonnissen met de certificaten van onvermogen afgegeven door het Stedelijk bestuur van Harlingen enz. jaar 1841 (2)
Prose Ebele Roels, opsporing voor de militie maar hij is vetrokken met het schip de Dolphien onder Kapitein Brugge Joh. Wordtn
enoemd zijn oom Jansma Doeke Sjoerds jaar 1824 (2)
Prosee Klaas, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Prosee Zweitse, 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)
Prosje Pieter te St. Jacobiparochie, Beurt en Veerdienst van St. Jacobiparochie, Oosthoek naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in
het Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de
concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).
Prosje Teunis Pieters 6 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)
Provinciale Waterstaat, Begroting waterstaats werken over 1842, 27 Mei 1841 (21)

Provincie---- Provisionele Instructie voor de administrateurs van ’ s Rijks schatkist in de Provincieen en Bepalingen wegens de
overgang der Administratie van de Ontvangers Generaal en Particulier op ultimo December 1823 enz. ook Schets der Schrifturen
van de Administrateurs van ’s Rijks schatkist in de provinciendit zijn ambtelijke stukken zonder familienamen enz. jaar 1823 (27)
38-D
Provincie----Hervormde Kerk Kerkbesturen met vermelding van de Predikanten van Alle Provincies van Nedeland, Luik en
06-02-1824
Brussel Jaar 1824 (40)
1344
Provisionele Instructie voor de administrateurs van ’ s Rijks schatkist in de Provincieen en Bepalingen wegens de overgang der
25-12-1823
Administratie van de Ontvangers Generaal en Particulier op ultimo December 1823 enz. ook Schets der Schrifturen van de
Administrateurs van ’s Rijks schatkist in de provinciendit zijn ambtelijke stukken zonder familienamen enz. jaar 1823 (27)
399 blz. 1
Provo Kluit---- Lusac E. Ouderling te Leiden i.p.v. de heer Provo Kluit wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie
29-08-1816
Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de
voornoemde benoemd tot lid van de commissie tot de zaken der Waalsche Kerk enz. jaar 1816 (11)
66 blz. 4
Proyo Kluit P. W. Mr. te Amsterdam Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
14-02-1816
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van gecommitteerde voor de huishoudelijke zaken der Waalsche
Kerken in Nederland enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
22-03-1825
Proze Johannes Geurts te Tietjerksteradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting
11/1-C
van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur
enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
1-C no. 5
Prozee of Rozee Pieter Cornelis nummerverwisselaar van Hebbes Hebbe, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met
24-01-1825
9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari
1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan. Jaar 1825 (4)
491-8, 15
Pruffen F. te Franeker ontvangt betaling voor het vervaardigen van een Brandijzer voor Botervaten enz. staat vermeld op de
11-04-1817
Rekening van het geen door en Secretaris Liquidateur van het voormalige district Franekeradeel ten behoeve van hetzelve is
ontvangen en uitgegeven van en met den 1e januari 1811 tot en met den 31e juli 1813 enz. jaar 1817 (10) dossier (17)
38-D deel 2
Pruijt L. A. te Brielle, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz.
Blz. 10
het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie
06-02-1824
tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5)
dossier 40
36 deel 2 blz. Pruijt L. A. te Brielle, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst
10
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk,
16-01-1822
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)
13-A
Pruiksma A. W. Slagter te Joure een ter voorkoming van een proces verbaal van bekeuring wegens de wet op het geslacht jaar
31-07-1824
1824 (2)
14-A
Pruiksma Aajen Watzes , slagter te Joure Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor
16-08-1824
illigale slachting, jaar 1824 (3)
19-A
Pruiksma A. W. slagter op Joure bekeurd voor het slachten van een schaap zonder accijns te betalen jaar 1824 (4)
04-06-1824
21-A
Pruiksma A. W. slachter te Joure Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor overtreding
30-08-1824
twee varkens te slachten zonder vergunning jaar 1824 (3)
14-A
Pruiksma Arjen Watzes slager te Joure en Zeehandelaar Mozes A. slachter te Joure . een transactie ter voorkoming van een
13-10-1824
vervolging wegens het slachten van een schaap zonder schatmerk jaar 1824 (4)
717 blad 1
Pruiksma Jelle P. hij is een der leden van de Kamer van Koophandel, een lijst met 11 kolommen met veel info , o.a.
10-06-1920
Geboortepplaats en datum, huidig beroep, woonplaats, welke andere openbare betrekkingen hij meer bekleed enz. enz/ jaar 1920
(3)
729/5, 290
Pruiksma K. A. te Heeg is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladz. 23-v
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5)
17-07-1839
dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
7-A bijl. 1
Pruiksma Stijntje W., 203 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Vrouwen
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
Crimineel
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
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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)
Pruiksma Stijntje, 4 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)
Pruiksma, Slagter te Joure onderwerp een schatbiljet vor een varken. Jaar 1824 (2)
Pruim Jan, Zeemilicien, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1865
(2)
Pruim 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 5 kolommen info. jaar 1864
(2)
Pruim M. te Dockum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Pruimen van H. G. te Workum wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele
Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat
geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Pruimen van Pietertje Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of
kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Pruimer & Doijer te zwolle 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 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)
Pruimers en Dooyer te Zwolle, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de
plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal
kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Pruis Carel ---- Plantinga Broer Pijters (de weduwe), en Ferwerda Jan, Assen van Anthoon, Pruis Carel en Heuveldop Johannes
Gerardus 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)
Pruis Carl . Onderwerp gevangenis Leeuwarden enz. jaar 1825 (1)
Pruis Carl, een niet aangekomen declaratie van hem jaar 1824 (3)
Pruis Cornelis---- Helmrich C. F. Officier van gezondheid van het Militaire Hospitaal te Groningen certificeerd dat Pruis Cornelis
oud 19 jaar geboren te Leeuwarden met Hoofdzeer alhier is behandeld enz. jaar 1817 (2)
Pruis Cornelis, 30 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)
Pruis G. 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)
Pruis Jan Pieter, 455 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)
Pruis Johanna, 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)
Pruis Johannes Alb. , Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Pruis Johannes onecht kind van Pruis Johanna, 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)
Pruis Philippus 16 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)
Pruis R. ------ 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)
Pruis W.---- Willems P. van beroep Staten Bode aan het Gouvernement te Leeuwarden en verzoekt te worden aangeslagen zoals
alle ander Aansprekers Snoek J., Nijsloot J. A., Ferquin J. O., Posthumus J. en Pruis W. staat vermeld in een dossier Extract uit het
Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen
het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (3)
Pruisau de W.---- Minnes Minne en Leeman Hendrik. Tabakdebitanten te Leeuwarden dat zij op 18 November j.l verzoeken aan de
heer Tour Du, en Pruisau de W. te Leeuwarden, een handgeschreven brief met de handtekeningen van . Minnes Minne en Leeman
Hendrik. Minne Minnes tekent dan als Minne Mennes jaar 1813 (4)
Pruiseau de Waubert Fransch van beroep Kostschoolhouder te Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag
belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten tot onderhoud van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5)
Pruisen---- Reimann ….? President van de Ptuisische Regering brengt een bezoek aan Nederland en wil verscheidene
gevangenissen bezoeken waartegen geen bezwaar bestaat.enz. jaar 1821 (1)
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Pruissen----- 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)
Pruissen P. E. Medecine Docter te Zuidlaren , Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz. jaar 1825 (2)
Pruissen van Wilhelm de Prins is geridderd met het Grootkruis der Willemsorde hij wordt vermeld het navolgende document>>>
Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde
militairen enz. jaar 1815 (8)
Pruisser J. A. te Heerle Secundi van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg en Predikant wordt vermeld in een document
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Pruisser J. A. te Heerle 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)
Pruister J. A. te Heirle, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van
het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)
Prul Aukje F., 295 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)
Prusakov Garncij, Russische Kapitein. Onderwerp: Op zijn order is is het geschut en amunitie van Oostmahorn naar Groningen
getransporteerd met 2 schepen nadat hij de nodigwe schikkingen heeft moeten maken en de Transportkosten bedragen f. 455.=
totaal enz. jaar 1813 (2)
Prusakov Gavonsy Overste der Kozakken---- Douwes Douwe en Douwes Tade Jan Schippers op Ezumazijl, wegens Transport
van Kruid en Amunitie van Oostmahorn naar Groningen op order van den Overste der Kozakken Prusakov Gavonsy wordt
vermeld op een Gedetailleerde Staat der achterstallige schulden ten laste van de Gemeente Anjum enz. geduurende de jare 1814
enz. jaar 1815 (3)
Pruten Jan Klazes koornmolenaar te Makkinga, een handgeschreven brief met zijn handtekening, verzoekt de borgtogt te stellen op
fl. 200.= jaar 1841 (2)
Prutmans Klaarke---- Leijker Klaas Robijns, Milicien van de Ligting van de 15e afd. Nat. Inf. een Attest met o.a. dat hij geboren is
te Harlingen oud 20 jaar zoon van Robijn en Prutmans Klaarke enz. jaar 1825 (2)
Pruyn Johannes, 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)
Pruyt L. A. te Brielle, 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)
Psisterer David , Corporaal Algemeen Depot der Landmagt, no. 33, * 1803 (33 jaar in 1838) te Wurtemberg, 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)
Pui der P. A. Ondertekend ter Ordonnantie>>> Meij de H. G. Burgemeester van de Stad Leijden ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zij in den jare 1817 door den hoogleeraar Borger geraadpleegd zijn
of zijn broeder Borger Wiebe Annes voor de Nat. Mil. alhier moest worden ingeschreven enz. jaar 1818 (1)
Pui du M. S. Hoogleeraar te Leyden, 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)
Puiksten Hendrik Dordrecht Marines Kapitein op de Jonge Jantina Schiermonnikoog , jaar 1840
Puin J. te Haarlem, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in
Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende bepalingen
omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met
bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Puiseau ….?---- Leeman Hendrik en Minnes Minne gewezen Tabaksdebitanten te Leeuwarden, dat zij de in November 1813 plaats
gehad hebbende Revolutie en zo gelukkige ommekeer van zaaken met gemeen overleg met de heeren Tour Du ….? En Puiseau
….? Als hoofden der administratie alhier de nog bij hun in voorraad zijnde Tabak tot verminderde prijzen hebben verkocht teneinde
alzoo het gemor en ongenoegen van het volk hetwelk reeds bedreigingen had geuit tegemoet te komen de goede orde te handhaven
en de rust te bewaren die reeds op het Heerenveen en in Sneek door het plunderen van de tabak magazijnen enz. enz. verder tekent
ook Spoelstra B. jaar 1815 (5)
Puiseau de C. L. Waubert is benoemd directeur van het postkantoor te Sneek enz. jaar 1841 (3)
Puiseau de C. W. te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
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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)
Puiseau de Jonkheer Waubert----- Metz Vetus Leonardus Gerhardus, een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij
solliciteerd in de plaats van zijn vader enz. enz. worden ook in genoemd Puiseau de Jonkheer Waubert te Lemmer en heer Binnerts
Notaris te Akkrum enz. jaar 1841 (2)
Puiseau de Wanbert voormalig Entreposeur principal der tabak te Leeuwarden verzoekt de door de Russische militairen
achtergelaten tabak te mogen enz. enz. jaar 1814 (1)
Puiseau W., een handgeschreven brief met zijn handtekening, ------- Kroeze Jan Hendrik, Commies der 4e klasse van de Heer
Ontvanger te Sneek, een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp; een door hem ingediend rekwest betreffende
ontheffing van boete en kosten wegens gefraudeerde regten enz., wordt ook in genoemd Puiseau W. met het besluit enz. jaar 1841
(2) hele dossier (14)
Puiseau, Lijst met 28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe belastingen en
Accijnsen te Gorredijk, Pel, Buwalda, Le Maire, Bagman, Puiseau, Nederveen, Overbeek, Carpentier, Molanus, Wygersma,
Reeding, Weenink, Voerman, Thurbecke, jaar 1840
Puisseau de W. te Sneek als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Puisseau de Louis Marie Adelaide Waubert ----- Waubert de Puisseau Louis Marie Adelaide, gewezen Entreposeur partikulier der
Tabak te Leeuwarden, onderwerp; een terugvordering aan het franse Gouvenement, wat geweigerd wordt omdat hij een “ Franse
inboorling “ is en dus een nederlandsch onderdaan enz. enz. jaar 1817 (8)
Puist C. J.---- Feenstra Hille, Broodbakker te Leeuwarden is bekeurd door de commiesen Puist C. J. en Grou Willem terzake
vervoer van 93 ponden tarwe enz. enz. en hem wordt een transactie aangeboden ter voorkoming van enz. jaar 1825 (2)
Puist Jan ---- Vries de Cornelis, Jonkers Jacobus, Dijkstra Jan Dirk, Brouwer Tjerk en Sluis van der Rimmert zijn volgens de
Burgemeester van Leeuwarden aldaar niet te vinden en dat Berger Willem in juli 1814 na alhier met verlof te zijn geweest is
vertrokken zonder dat zijn ouders nadien iets van hem hebben vernomen en dat Puist Jan bij het 9e Batt. In f. hier dient en dat
Preger Jochem en Driesum van Eeuwe beide den 9e dezer na hun garnizoen zijn teruggekeerd volgens hun ouders en Rodenburg
Haije , Bergema Jacob Gerrits, Houtje Willem Cornelis en Boer de Marten Pieters alhier worden opgehouden door ziektes enz. jaar
1815 (1)
Puist Jelle Christiaans, 690 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)
Puist---- Pied Du, Commies het betreft zijn gedragingen van 14 juni j.l. op getuigenis van Roelofs Engelbert en desselfs dochter
Roelofs Vroukje en in tegenwoordigheid van de Commies Puist, hierbij een handgeschreven brief met de verklaringen met de
handtekening van Roelofs Engelbert en een kruisje van zijn dochter, jaar 1824 (7)
Puister J. G. Makkum / Hamburg Schipper op de Cathatrina, Jaar 1824
Puister Koert Jans , hij staat op een document van Belasting , dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is gegeven van
betaling, maar de inspecteur geloofd dat zijn dwaling uit onkunde is ontstaan maar wegens zijn beroep als Logementhouder enz.
enz. enz. enz. jaar 1823 (2)
Puister P .Zuidbroek Schipper op de Wilhellmina, dat hij met zijn Aakschip Wilhelmina groot 123 tons bij het doorvaren van de
brug te Oudeschouw averij heeft belopen enz. van Zuidbroek varende naar Valenciennes in Frankrijk geladen met aardapelen
gesleept in linie met 4 andere schepen enz. verder komt voor zijn Agent der vezekeringen Blaess A. en de expert om de schade op
te nemen Leenaerts A. van de assurantie Mij. Canne & Balwe te Amsterdam
Pukes Fokke Enne Karst Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst), Ymes Rinke, Schuit
van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe, Vries de B. G., Boelsma H. J., Groenhof H. G., Kooyker de weduwe . ,
Jong de Andries Eelkes , Swart Johannes Klaases, Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns, Wal van der Dirk Johannes,
Koe de Age Harings, Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. , Kampe Dirk, Groot de S. R. alle
ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen hebben
Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz. en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz. opgemaakt bij Notaris
Hanekamp van Harinxma P? D. enz. tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J.,
Groenhof Brugt G. , Oppedijk de weduwe, Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma Stoffel T., Annekes Andries, Baajma J. enz.
enz. jaar 1814 (7)
Pulank ? Dirk Uithuizen Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)
Pultrom Egbert Jurjens staat vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie
te Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving, Surhuisyerveen is de laatste woonplaats voor de
gevangenis jaar 1818 (2)
Pultrum Hilke Egberts 15 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Pultrum J. E. , 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)
Pultrum 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)
Pultrum Jille, 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)
Pultrum Jille, 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)
Pultrun Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende
de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)
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Puma W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3)
Dossier met alle namen (15)
Punt C. J. G. winkelier te Hemrik bekeurd bij procesverbaal door de commiesen Kramer Nicolaas Hendriks , wordt in genoemd
Groenier H. jaar 1841 (een dossier 41)
Punt Hendrik Jannes, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Punt Hendrik Jannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Punt Hendrik Jannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Punt J. G. van beroep Kuiper te Lippenhuizen en Halbertsma D. H. Yker van het Botervatwerk het betreft een beslissing op hun
request enz. jaar 1840 (3)
Punt J. staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de Correctioneele
Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats en de reden waarvoor hij voor de
regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7)
Punt J. wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te Leeuwarden
genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem, jaar 1841 (7)
Punt Jacob Gerrites winkelier te Hemrik heeft een gevangenisstraf van 6 dagen ondergaan volgens vonnis van enz. enz. jaar 1841
(1)
Punt Jannis Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz. jaar 1832 (8)
Punt Zijntgen Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of
kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)
Punt Zijntje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Punt Zijntje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Punt Zijntjen Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Puntekoek ….? te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Punten of Pinten 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)
Punter Andries Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Punter Egbert Hendriks staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met
vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (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. (Pred.)
Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) (Schout) de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L.
K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J. enz. jaar 1814 (9)
Punter F. 26 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Punter F. J. , 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)
Punter F. te Gauw 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
koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Punter Jeltjen Andries, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Punter Pieer Egberts 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
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Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en
1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) (Schout) de
ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en
Hofman R. J. enz. jaar 1814 (9)
Punter T. te Gauw 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
koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Punter Tabe Andries, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Punter Teije Jans 573 Nijeholtwolde 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)
Punter Teye Jans te Wolvega, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen
dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom
vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Purie J. Engeland Schipper op de John en Jane staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In en Uitgaande Regten
en Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen informatie zoals van welk land het
schip de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7)
Puringar P. J., Majoor hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij
belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen overgegaan tot de
Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Pust Ludwig Kapitein op de Laura, jaar 1837
Put Geert Pieters 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)
Put Joseph 30 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Put van der Frederik, 517 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)
Putman Alexander , Cramer thans 1e commies te Deventer wordt per 1 januari 1823 benoemd tot Controleur te Leeuwarden in de
plaats van de heer Storm van ‘ S Gravensande die als zodanig eervol is ontslagen jaar 1822 (3)
Putman Cramer Alexander oud 27 jaar hij staat vermeld als kandidaat voor de functie van Controleur van het Postkantoor te
Leeuwarden i.p.v. Storm van s’ GravenzandeC. S. S., een document met 4 kolommen met veel info zoals vorige betrekking enz.
jaar 1822 (2)
Puts Pieter , 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 Zuid Holland jaar 1819 (4)
Putsma Jannes IJzaks 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)
Putte ….? hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of diensen over
het jaar 1813 en 1815 dit stuk is ondertekend door Tanja R. L., Jong de K. G., Buzinga B. R., Fopma D. J., Meulen van der S. R.,
Kuperus F. P. Jaar 1816 (7)
Putte ….? hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of diensen over
het jaar 1813 en 1815 dit stuk is ondertekend door Tanja R. L., Jong de K. G., Buzinga B. R., Fopma D. J., Meulen van der S. R.,
Kuperus F. P. Jaar 1816 (7)
Putten van ….? De sergeant van de 8e afdeling infanterie hij heeft betaald aan de President Burgemeester van Leeuwarden 70
cents voor huisvesting en voeding van 2 personen van de 8e op de 9e januari 1818 enz. jaar 1818 (5)
Putten van der Evert x Pieters Trientje ---- Putten van der Petrus Fuselier bij de tweede Compagnie 3e Bataillon Inft. Der Land
Militie er wordt omdat hij hij reeds lang over zijn tijd is weggebleven zijn Signalement (aanwezig in dit dossier waarin o.a. vermeld
geboren 05-08-1790 te Groningen , ouders Putten van der Evert en Pieters Trientje lengte, kleur ogen, kleur haar enz. ) verstuurd
om hem op te sporen om hem Naar zijn Bataillon te dirigeren enz. jaar 1815 (5)
Putten van der Petrus 109 en 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 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)
Putten van der Petrus Fuselier bij de tweede Compagnie 3e Bataillon Inft. Der Land Militie er wordt omdat hij hij reeds lang over
zijn tijd is weggebleven zijn Signalement (aanwezig in dit dossier waarin o.a. vermeld geboren 05-08-1790 te Groningen , ouders
Putten van der Evert en Pieters Trientje lengte, kleur ogen, kleur haar enz. ) verstuurd om hem op te sporen om hem Naar zijn
Bataillon te dirigeren enz. jaar 1815 (5)
Putten van Gerrit ---- Koenot Adolf Harmanus en Putten van Gerrit geven in een door hun getekende brief met eerbied aan de
gedeputeerde staten te kennen in hunne hoedanigheid van Voorzitter en Secretaris van de Bond van Veldwachters gevestigd
Zocherstraat 75 te Amsterdam, waarvan de statuten goedgekeurd zijn op 19 Juli 1818 bij K. B. no. 61, omvattende ruim 4500
Politieambtenaren onder uw aandacht te brengen dat de Gemeenteraden in deze Provincie in gebreke zijn gebleven te voldoen aan
de wenschen van enz. enz. en dat het aanvangsalaris van een Rijksveldwachter in de kleinste gemeente thans fl. 1060 bedraagt enz.
enz. met als bijlage een Memorie van Toelichting enz. ook een paar stukken over Workum, jaar 1918 (25)
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Putten van Gerrit ---- Koenot Adolf Harmanus en Putten van Gerrit geven in een door hun getekende brief met eerbied aan de
gedeputeerde staten te kennen in hunne hoedanigheid van Voorzitter en Secretaris van de Bond van Veldwachters gevestigd
Zocherstraat 81 en 75 huis te Amsterdam, waarvan de statuten goedgekeurd zijn op 19 Juli 1818 bij K. B. no. 61, omvattende ruim
5200 Politieambtenaren onder uw aandacht te brengen dat de Gemeenteraad van Schiermonnikoog in gebreke is gebleven te
voldoen aan de wenschen van enz. enz. en dat het aanvangsalaris voorstaan eene regeling van fl. 1600.= minimum tot fl. 2100
maximum bedraagt enz. enz. met als bijlage een Memorie van Toelichting enz. de wethouder Karst F. wordt geantwoord dat het
prestige niet had te lijden al was de Veldwachter ok een Kolenwerker enz. de andere wethouder Boekhout ….? Gaf te kenen dat er
geen rekening kan worden gehouden met het verlanglijstje van de Veldwachter enz. jaar 1919 (25)
Putten van Gerrit en Perrels Pieter Abraham geven in een door hun getekende brief met eerbied aan de gedeputeerde staten te
kennen in hunne hoedanigheid van Voorzitter en Secretaris van de Bond van Veldwachters gevestigd aan de Kerkstraat 127 te
Amsterdam, waarvan de statuten goedgekeurd zijn op 19 Juli 1818 bij K. B. no. 61, onder uw aandacht te brengen dat de hunne
organisatie al meerdere malen een poging heeft aangewend om het salaris van het Politie Personeel van IJlst, Bolsward en
Workumop een behoorlijk peil te brengen maar dat enz. en wij verzoeken het college hierin verbetering in aan te laten brengen
enz.aanwezig is de Memorie van Toelichting waarin o.a. staat een brief van een Agent die mededeeld dat hij sinds 1919 heeft te
kampen met ziekte van zijn echtgenote later tijdens de geboorte van zijn jongste kind moesten moeder en kind versterkende
middelen gebruiken en een heel schokkend verhaal , enz. jaar 1921 (14)
Putter Geert 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)
Putter van der Pieter, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 09-09-1813 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)
Putters Jildert 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)
Putting Gerardus--- Bakker Geugjen Albartus Murray Schout van de Gemeente Arum ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende een request van de Predikant Kutsch Otto Carel en een Beroepbrief, waarin wegens vertrek van Putting
Gerardus Predikant naar Exmorra deze plaats vacant is en in vergadering bijeen geroepen door Swartzenberg en Hohemlansberg
thoe Wilco en ondertekend door Wiarda Hans Willem, Hilarides Heijn, Wiarda Lolle Wierds, Feenstra M. ook genoemd Ales
Sampt Pieters enz. jaar 1815 (6)
Putting Jantje Gosses huisvrouw van M. de Haan wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten
waarvan de overbrenging op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar
1839 (4)
Putting L. H. Boer te Oldeboorn het betreft terugzending van zijn rekwest met verzoek uitstel van inlevering van de Memorie van
de aangifte van de nalatenschap van Rienks Fokjen in leven Boerin te Oldeboorn van het testament verleden door notaris Evertsz. te
Oldeboorn enz. jaar 1840 (4)
Putting O. G.---- Houten van Cornelis Controleur der Belastingen te Bolsward dat hij wederom ongesteld is geworden en dat in zijn
plaats is voorzien de Veeschatter Boer de H. en Deurwaarders Wit de A. en Putting O. G. enz. jaar 1839 (3)
Putting Obbe Gerhardus staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolsward 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)
Puttman Johan Frans, komende van Pruissen : Een lijst met namen van personen welke van de Rooms Cath. Armenvoogdij te
Dronrijp onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4)
Putto J. M. wordt betaald uit de kas van onvoorziene uitgaven wegens leergeld van 6 Tamboers enz. jaar 1815 (1)
Putto Joh’s staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Putto Johanna voor het maken van een Trom staat vermeld op een Declaratie van nog te doene uitgaven in de Gemeente Nijland
over den dienst van 1814 enz. jaar 1815 (1)
Putto Johannes, Leermeester der Tamboers, Hij staat op een lijst van betalingenmet te ontvangen bedragen welke uit het fonds der
onvoorziene uitgaven dienst 1814 enz. enz. jaar 1814 (2)
Puttuem Hilke Egbers 406 Surhuizum 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)
Puverman Hendrik Jans, Veenbaas onder Terband Onderwerp; Taxatie en Meten der Turf jaar 1816 (12)
Pybes Rinze wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering
en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de
diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Pybes Teeke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering
en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de
diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Pyters Alle Beurtschipper IJlst op Leeuwarden een rekeste betreffende als Beurtschipper van IJlst op Leeuwarden sinds 3 Maart
1739 enz. met Reglement en Prijslijst jaar 1822 (9)
Pytters Bendert? 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
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schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Pytters Hedser 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)
Pytters Joukje 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)
Pytters Sikke 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)
Pytters Sytse 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)
Pytters Wybren wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven
zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
Pyttersen J. te Rottevalle 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)
Prins Jan Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 8-13 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)
Posthuma Elske Jurrits, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (11)
Postma Lolke Lolkes---- Koudum, Onderwerp: dat op 14 januari 1822 ten 8 1\2 uur s’ avonds bij een hevige storm uit het Noord
Noordwesten vergezeld met bliksem enz. enz. is ingeslagen in de kerk van Koudum en 3 duim heeft doen inbranden enz. enz. dat
de Executuur Hemminga enz. enz. en een bliksemstraal in het huis van de deurwaarder Quarre Rein Jeremias , en dat hij direct
naar de toren is gegaan enz. enz. gelijk ook Heijde van der Hendrik Jaspers van beroep Slagter, Zaagsma Gosse Sjoerds van
beroep Timmerman, Hofman Johannes Walters van beroep Arbeider dog thans gedetineerd, Dam ten Durk Doedes
Timmermansknegt, die met Quarre Rein Jeremias de klok hebben geklipt en door een toeschietende menigte enz. enz. en dat
genoemden emmers en lantaarns verzamelden en dat Jaarsma G. W. de Assessor enz. en van Postma Lolke Lolkes van beroep
Schoenmaker en dat Werf van der Walle te Koudum de tweede enz. enz. en de tweede emmer door Rampeon Jan boerenknegt bij
Aasma Joh
Postma S. S. , Aardappels door hem geleverd in de maand Juni 1841, komt voor als belanghebbende op een algemene Maandstaat
tot het doen der betalingen met het bedrag wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden
enz. enz Jaar 1841 (4)
Postmus Jan, 568 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)
Postmus Jan, 914 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)
Prinsen Lammert geb. 16-06-1765, wonende te Heerenveen, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich
vrijwillig voor den dienst hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3)
Postma Aukjen---- Hobma Sjoerd Rienks * 21-01-1798 zoon van Hobma Rienk en Postma Aukjen staat vermeld op een
Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar
vrijstelling is verleend aan boord van de Hoop met als kapitein Prins Harmen Jelles enz. jaar 1817 (4)
Prins Harmen Jelles---- Hobma Sjoerd Rienks * 21-01-1798 zoon van Hobma Rienk en Postma Aukjen staat vermeld op een
Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar
vrijstelling is verleend aan boord van de Hoop met als kapitein Prins Harmen Jelles enz. jaar 1817 (4)
Put Cornelis geb. 05-05-1800 Graft, 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)
Posthuma Jacob Gales geb. 08-10-1805 te Driessum, Smidsknecht, z.v. Gale Gales en Grietje Jacobs Schaafsma hij heeft zich
niet ingeschreven voor de nat. Militie jaar 1824 en zich aldus schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf enz. enz. jaar 1825 (3)
Puit de Johannes, Sergeant 2e afdeling Infanterie * 27-06-1810 Biezelingen , 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)
Potters Christiaan Potters * 27-11-1810 Nieuwvosmeer tot de doodstraf veroordeeld, maar enz. , jaar 1840
Postuma Grietje Freerks, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest
gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-081813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Pourveur Louis Joseph * 14-03-1818 Brussel , Jager bij het Korps Jagers van Cleerens, 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
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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)
Prahm Jacob hij is Kapitein van het op de 7e october 1819 gezonken Driemasterschip de Hoffnung, Jaar 1820 (1)
Prahm Jacob Capitein van het op 17 october 1819 vergane schip de Hoffnung betreft de geborgen goederen enz. jaar 1820 (1)
Postma Jacob---- Postma Jan Jacobs *06-05-1820 Grouw z.v. Postma Jacob en Stralen van Jouke beide overleden, Hij staat
vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie de Grietenij Idaarderadeel en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende
personen enz. jaar 1839 (8) (17)
Postma Jan Jacobs *06-05-1820 Grouw z.v. Postma Jacob en Stralen van Jouke beide overleden, Hij staat vermeld in het
Lotingsregister Nationale Militie de Grietenij Idaarderadeel en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen enz. jaar
1839 (8) (17)
Postma Wiebe Anskes (ingekomen 13 November 1822), hij wordt vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het
Plaatselijk Bestuur van Dockum voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan in den jare 1822
met in diverse kolommen de vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering,
datum loslating of vertrek en Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823 (7)
Potjewijd Boele S., betreft het gestrand schip (22-02-1824) Vrouw Margaretha en haar lading Lijnkoeken komt ook in voor, Visser
en zoon Barend jaar 1824 (6)
Posthuma Jacob Gales is op 18 januari 1825 voor den militaire dienst geschikt bevonden jaar 1825 (1)

Postma Jan 18-10-1826 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)
410, 3696 27- Postheine L of R. Zwolle van beroep Schipper, 27-04-1837
04-1837
432/12
Postheine L of R. te Zwolle van beroep Schipper, 13-05-1837
205/3892
13-05-1837
380/17,174
Posthuma A. F. wordt genoemd als Matroos, 11-04-1839
11-04-1839
493/7, 174
Posthuma A. F. Matroos, 13-05-1839
13-05-1839
1288
Postma Haye * 6 juni 1881 Veldwachter te Drachten (1)
27-08-1918
1619
Posthuma Wiebe * 10-10-1889 Oudega (Sm) Veldwachter te Smallingerland (4)
05-12-1917
1833
Postma Gooitzen ----- Bosgraaf Durk , op Zaterdag 16 oktober 1915 te Kollum is en grote menigte volk ergelijke en grove
20-10-1915
vernieingen is gepleegt aan de woning van hem met het vermoeden dat zijn zoon Bosgraaf Tjallings de vader zou zijn van een kind
waarvan een zeker Schaaf van der Aukje, ongehuwd wonende te Veenklooster is bevallen en welke vrouw hij weigerde te huwen
enz. enz. er word verteld wat en waaraan de schade is, iemand in het publiek een zekere Postma Gooitzen wonende te Westergeest
is in elkander gezakt en plotseling gestorven, de Chef Veldwachter Laverman J. heeft procesverbaal opgemaakt , ook in het
dossier, een krantenknipsel, een telegramjaar 1915 (8)
‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn, Samensteller van deze Index
39-C
Postma Hanne Hannes jr. , wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen
08-02-1839
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
39-C
Postma Hanne Hannes sr. , wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen
08-02-1839
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
685/2
Prins Egbert Jans te Birdaard onderwerp een vonnis van 31 maart 1841 met een boete van 27.63 gulden incl.de kosten wegens het
13-07-1841
houden van ongeoorloofde godsdienstige bijeenkomsten te Kollum enz. jaar 1841 (2)
34
Prop Cornelis Corneils te Wolvega, hij wordt aangesteld op 01-01-1817 i.p.v. Kopfer Hans Jurjen, hij wordt vermeld op de
14-01-1817
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)
Deel 2
Postma Jan, 7e Reg. Veldartillerie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
Blz. 182
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
00-00-1898
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
785/9, 4
Pybes P. Kapitein is met zijn schip de Elisabeth op 26 april vanuit Dantzig vertrokken naar Holland, staat vermeld op het document
07-05-1839
de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar
1839 (4) dossier (8)
785/9, 4
Potts H. Kapitein is met zijn schip de Home op 5 mei vanuit Helvoet vertrokken naar Sinderland, staat vermeld op het document de
07-05-1839
Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839
(4) dossier (8)
62
Postma Wiebe Anskes (ingekomen 4 Juni), hij wordt vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van
07-02-1823
Dockum voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan in den jare 1822 met in diverse kolommen
de vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en
Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823 (7)
5-C
Posthumus Yde Ydes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om
04-02-1837
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)
683/17
Postma Durk Pieters te Minnertsga onderwerp een vonnis van 5 dec. 1840 met een boete van 33 gulden en de kosten wegens het
13-07-1841
houden van ongeoorloofde godsdienstige bijeenkomsten te Franeker enz. jaar 1841 (2)

