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Toegang 11 **
‘’Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index
Saekle Suijrdts ---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde
eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien in Vriesland zoals
blijkt uit de verklaringen (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van
Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en
dezsselver man Saekle Suijrdts in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was
van Gaasterland en mede Capitein is geweest van s’ Konings Galijen dat de familie Hettema in de vijftiende en zestiende eeuw
enz. en bij u de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren van Wisch van Tietema
huisvrouw van Galema Otte (Ige zoon) die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan
heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen
van Roorda , Solckema en Aijtes enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd
met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,
verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als
getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W.,
Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J. in een ander document komen
voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans, zijn moeder is Gerbens
Jantje samen met de navolgende getuigen; Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier oud 80 jaren, Anskes Durk oud 62 jaren,
Regneri Alle Regnerus oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar
alle wonende te Bolsward welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te
Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698 met Louws Engeltje in leven Fabriquer te
Bolsward en de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die
heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)
Schra Aaltje te St. Johannesga zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst
der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen
opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen informatie
enz. , jaar 1840 (6)
Schra Harmen Wiegers te Gaast, Stuiver Jentje Arents te Gaast met haar 7 kinderen in bittere armoede leeft onderwerp;
armvoogdij, tevens een handgeschreven brief met haar handtekening (5 ) jaar 1819
Schra Jan te Sneek 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)
Schra Jan vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de Provincie
Vriesland dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op den 10e
maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2)
Schraa Harmen te Amsterdam en Visser T. G. schipper onderwerp; Onderwerp of Schraa Harmen te Amsterdam dit dezelfde is
die voor enige jaren is beschuldigd van Valsche Munting in deze Provincie jaar 1824 (5)
Schraa J. staat vermeld in een ondertekende brief van de Gouverneur van Overijssel aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie in dienst getreden voor gemeente tot deze provincie behorende doch welke verlofpas luid op
Sneek enz. jaar 1817 (2)
Schraad Jan 413 Zwartsluis 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)
Schraale Sybren Hylkes--- Scholte Syts Jans weduwe van Muselaar Eeltje Pieters te Warns beklaagt zig dat een reclame van
Schraale Sybren Hylkes tern onregte op haar naam is overgebracht enz. enz. zij verzoekt te worden vrijgesteld enz. enz. wordt
als nieuwe huurder vermeld Woudstra Sipke Lieuwes jaar 1817 (5)
Schraard ; er is vastgesteld door de schoolopziener Visser J. W. C. A. dat de School aldaar zig in een hoogst bouwvalligen staat
bevind dat terwijl door het nedervallen van eenen muur in de school enige kinderen , zoo dezelve in de school zich bevonden
hadden verpletterd hadden moeten worden enz. enz. jaar 1821 (2)
Schraard de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij
Wonseradeel, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2)
beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6
Schraard, 3 personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel
eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824
Schrader B. , 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)
Schrader B. , 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)
Schrader B. te Wirdum 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)
Schrader Berend Berends 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)
Schrader Bernardus Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Schrader Johannes, 101 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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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)
Schrader Willem , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde
reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen van Overijssel jaar 1818 (4)
Schrage G. nr. 112 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)
Schrage H. nr. 69 in wijk A. 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)
Schrage Hermannus, Overbrenging 5 Wolwevers en Wolkammers uit het Tuchthuis te Groningen naar huis van Tuchtiging te
Leeuwarden. Jaar 1824 (4)
Schrage J. nr. 10 in wijk C. 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)
Schrage Jacobus Manufacteur te Harlingen Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het jaar 1840/41
met een handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1841 (20)
Schrage Jacobus nr. 58 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)
Schrage Koenraad, 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)
Schrage Petronella---- Ledel Marginus Christianus Reginus * 17-12-1815 te Harlingen kind van Ledel Leopold Christiaan en
Schrage Petronella het betreft het verkeerd schrijven van zijn naam enz. jaar 1841 (4)
Schrakamp G. 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)
Schrakamp H.- 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)
Schrakamp Harmanus, 90 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)
Schrale A. te Warns aanbevolen als Zetter van de gemeente Oldephaert c.a. jaar 1919 ( 4)
Schrale Sijbrand H.---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en
wonende te Warns geven met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515
inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn
verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners
van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)
Schrale Sybrand H. ,Hij is bewoner van Warns en Scharl en ondertekenaar, zij bedanken de Gouveneur van Vriesland voor de
bescherming in hun geschil met de stad Stavoren en verzoeken na te zien welke schulden er waren toen zij nog samen met
Stavoren één gemeente waren enz. enz. jaar 1814 (3)
Schrale Sybrand, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand G.
en Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en
afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)
Schram Adriaan Wouterse wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der
Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant
van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen,
gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht Sterling H. U. enz. jaar 1817 (3)
Schram Betzes Doortjes 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)
Schram Dooitje Betzes 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)
Schram Jan Adriaan, 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)
Schram Jan te Sliedrecht----- Baan Cornelis wonen de te Sliedrecht aannemer van het bezinken van den kop aan de buitenzijde
enz. enz. te Ameland zijn borgen zijn Schram Jan te Sliedrecht en Visser Adriaan Azn. jaar 1817 (3)
Schram Popke Dooitjes 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
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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)
Schrant Gerardus, Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben
onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)
Schratenbach van Burmania W. F. J. in leven gehuwd met Romkes A. , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde
als reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie
en Domeinen te Friesland jaar 1819 (4)
Schratenbach van Burmania W. T.. in leven gehuwd met Romkes A. , 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)
Schraver A. te Middellburg Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale
lijst (22)
Schraver K. te Zierikzee Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst
(22)
Schreeb Von Adolp. Balth Wolfgang * 21-11-1810 Boltebuck, Korporaal Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de
Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden
wegens vonnis van de Krijgsraad Uit Oostindie teruggezonden met het vreemd particulier schip Haagby in 1834/1835 enz, en
vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de
Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)
Schreebeeke J. E.---- Ris en Valentijn Enkhuizen Scheepsmakelaars hebben een autorisatie voor de geborgen strandvondsen een
partij Tuigagie afkomstig van nhet verongelukte schip de Vrouw Henriette met als Kapitein Schreebeeke J. E. enz. , jaar 1823
Schreenhout Nicolaas te Leeuwarden 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten &
extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Schregardius Johannes Tjerks 45 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)
Schregardus Fredrik , Vermeld op een request wat terug is gekomen van de Gouveneur van Vriesland en daar weer dit antwoord
op enz. enz. Het verwonderd ons =(De Schout van de Gemeente Nes) dat er tekenaars gevende worden die zig als voorgangers
van anderen hebben verstout om de menigte tot oproer aan te sporen en na dwaas genoeg zijn geweest om te klagen over een
onbillijke aanslag en eenige leden van het bestuur gedwongen hebben om de klok te luiden, en de Kasteleins van Nes en Wierum
om te Tappen, zoo datzelfs op order van het kleinste kind een borrel moesten tappen en lange pijpen uitreiken en bij Hartmans H.
J. te Wierum zijn alle glazen ingeslagen Enz. enz. waarvan Jans Freerk te Wierum de aanvoerder was en ook binnen de huizinge
enz. enz. , de jonge vrouw zig zwanger bevindende heeft hij met moord en en dood bedreigd enz. enz. in Nes is onder
aanvoering van Reitsma G. P. en Visser Jan Douwes enz. heeft de heer Predikant gedwongen om ten kanzel te treeden enz. enz.
ook heeft Reitsma G. P de Bode Zoedema R. W. te knijpen en te dwingen enz., getekend door de Raad der gemeente . Doedema
D. W., Hogstra B. D. Schregardus Fredrik, Hatmans H. D., Idsardi E. S.?, Bosch K. P., Feenstra S. P., Fokkens Tewes Doedema
R. W. en de Schout Wijnia H. M. jaar 1814 (6) dossier(11)
Schregardus Aant Nes Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1)
Schregardus Anne Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
Schregardus Anne Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Schregardus Aukje Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
Schregardus Aukje Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Schregardus Baukje Douwes, 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)
Schregardus Baukje, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
Schregardus Baukje, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Schregardus Baukjen D. , 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)
Schregardus Boukjen, 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)
Schregardus Dirk H. 1 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)
Schregardus Dirk, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
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Schregardus F. , 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)
Schregardus F. E. , 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)
Schregardus Frederik E. berger van een gedeelte dezer vaten---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel
als Strandvonder aldaar is overgegaan tot taxatie en beschrijven van eenige vaten Teer door de Visserschlieden van Moddergat in
de zee drijvende gevonden er wordt een hele lijst opgemaakt en alle merken die op de vaten staan genoemd enz. jaar 1820 (11)
Schregardus Frederik Eelzen Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van
Westdongeradeel heeft ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas
Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte
goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en visschers aldaar van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en
de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als
Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)
Schregardus Frederik Eelzes Hartmans H. D. (Hartman Dirks) waarnemend Strandvonder enz. enz. in bijzijn van Feyfer de Jan
Jansz. en Kamminga Simon Hendrik commiessen bij de belastingen te Wierum zijn overgegaan tot het inventariseren van een
partij losse tabaksbladen geheel nat en door het zeewater beschadigd enz. geborgen door Dijk van Lieuwe Doekes, Boer de
Johannes Atzes, Jong de Ulrik Christiaans , Visser Gerlof Tietes, Wieringa Gerlof Sytzes, Mans Willem Riemerens ,
Schregardus Frederik Eelzes, Jong de Louw Ates, Kleine de Age Alofs, Zee van der Einte Jans , bij elke berger staat wat hij
geborgen heeft uit zee enz. enz. jaar 1823 (4)
Schregardus Frederik Eelzes---- Idsarsi W. J. (Willem J.) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de
geborgen goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der
equipagie aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de
roef van het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35,
1815 hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt
dat haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam
de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van de weduwe van Thijssens Marten en ten
huize van Jong de Freerk Sipkes waaronder een bijbel met Gouden haken op de eene Haas d. A. en de andere anno 1726 zijnde
deze goederen geborgen door Schregardus Frederik Eelzes. Post Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk Sipkes,
Zeilinga Minne Martens, Mans Willem Riemerens, Vries de Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, Post Weeltje
Arends, Visser Ate Jans en Visser Auke Cornelis en ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de in en uitgaande
regten te Pazens en Zandbergen van Michiel, Hayema Marten Hayes commissen bij de accijnsen afgesloten enz jaar 1819 (13)
Schregardus Frederik Eelzes, ---- Moddergat een opgaaf van geborgen goederen uit een vergaan schip op 19-08-1824 op de
zandplaat Den Bosch waarvan de naam onbekend is. Met de naam van de berger. Jaar 1824 (9)
Schregardus Fredri. E. ---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans
liggende te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch Keizerlijk
Consulair agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens
schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof,
Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E.,
Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en
Rittenberg Jacobus Policedienaar, enz. jaar 1822 (8)
Schregardus Fredrik E. ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de
ambtenaren Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het
inventariseren en beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat onder Nes aan land gebracht van
een op het Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg
naar Havre de Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is gevoerd geweest door de Kapitein Morin
J., de bergers van de goederen zijn; Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter
Pieters, Ley Monte Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes, Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes,
Camminga Sijmon Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne
M., Vanger Hendrik L. Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt
vermeld wat hij heeft geborgen aan goederen ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9)
Schregardus Fredrik E.---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel het betreft de lading
van het Fransch Brikschip de L’Ernest gestrand op den 6e november 1821 en gekomen van St. Petersburg het betreft hier de
inventarislijst met de namen van de Bergers en wat zij van de lading aan wal hebben gebracht enz. jaar 1821 (6)
Schregardus Fredrik F. ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van de Grietenij Westdongeradeel hij is overgegaan in
bijzijn van de secretaris Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Lume de Glint Andreas en Kelder Johan Commiesen bij de
directie van in en uitgaande regten enz. te Paesens voor een beschrijving van geborgen goederen aangebracht door de vissers uit
Moddergat geborgen door Schregardus Fredrik F., Basteleur Goitsen Jelles, Vanger Age L. en Klaasesz. Jan secretaris enz. jaar
1821 (3)
Schregardus Fredrik hij tekent als Gemeenteraadslid van Nes het volgende document: , 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)
Schregardus Fredrik 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)
Schregardus H. , 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)
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Schregardus 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)
Schregardus Hendrik Alles te Westdongeradeel 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)
Schregardus J & S. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Schregardus J & S. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Schregardus J & S. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Schregardus J & S. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Schregardus J & S. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Schregardus J. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Schregardus J. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Schregardus J. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Schregardus Jan Fredriks, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Schregardus Johannes 22 Hantum 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)
Schregardus Kornelis, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1871 (2)
Schregardus Michiel F., moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Schregardus S & J. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Schregardus S & J. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Schregardus S & J. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Schregardus S & J. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Schregardus S & J. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Schregardus S. Dokkum Schip de Koopmanswelvaren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Schregardus T. E. Moddergat / Paessens Redding schip de Vrouw Catarijna, jaar 1814
Schregardus T. F. , 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)
Schregardus W. F. staat vermeld in een dossier het inzenden van bewijzen van Dienst benodigd in de tweede zitting der Militie
raden ligting 1841 wier werkelijke of gepresteerde dienst enz. jaar 1841 (3)
Schreiber Jacob Koenraads te Ee Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879
(3)
Schreiber Jacob Koenraads te Ee; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)
Schreinhoud Jan Johannes 432 Roodhuis 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)
Schreinhout ….? Corporaal hij is Lid van de Krijgsraad, 2e Bataillon Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (2)
Schreinhout A. te Leeuwarden komt voor op de rekening en verantwoording en ontvangt voor het overbrengen van 2 brieven
van Aebinga van Humalda J. Gouveneur van Friesland een bedrag van f. 5.= enz. , jaar 1819 (4)
Schreinhout Andries Willem ---- Smit A. (Aldert) Predikant der Hervormden te Finkum en Hijum onder de klassis van
Leeuwarden , in een geschreven en door hem ondertekende brief aan Gouveneur van Vriesland , dat hij op 28-12-1822 door den
Deurwaarder Schreinhout Andries Willem, geïnformeerd is geworden om tegen 12 Mei en St. Petri eerstkomende Pastory en
tuin te ontruimen als daartoe geauthoriseerd door Twijnstra Jacob Jans enz. enz.ook Sytsema Geert P. , Schoolonderwijzer te
Finkum, schrijft en tekend een brief aan het Grietenie bestuur van Leeuwarderadeel dat op den 7e October 1822 heeft plaats
gehad ene executoriale verkoop van de schoolhuizinge Tuin en Hof te Finkum en dat hij enz. enz. jaar 1823 (7)
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Schreinhout Andries Willem Deurwaarder te Leeuwarden een resolutie betreffende het request van hem jaar 1824 (5)
Schreinhout Andries Willem, Deurwaarder te Leeuwarden, terugzending van zijn request, jaar 1824 (1)
Schreinhout H. aan hem wordt betaald Expeditiekosten komt voor in dossier---- Abinga van Humalda J. Gouveneur der
provincie Friesland betreft wegens betaalde huishoudgelden en nu de rekening definitief gesloten is hierin wordt ook genoemd
Hoogterp R. die kamerbewaarder is en wegens een overlegde kwitantie enz. ook genoemd Martini & Beltrami en wegens een
overlegde kwitantie van Schoorsteenvegen enz. en aan Ploeg van der J. wegens aangekochte schoonmaak gereedschappen ,
Hoogterp R. Kamerbewaarder ontvangt wegens verschotten enz. verder een Borderel en Ontvang jaar 1821 (7) dossier (22)
Schreinhout H. Onderwijzer der Tamboers te Leeuwarden Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van
door den Heer Schout van de Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven voor den dienst van
1814 naar aanleiding van het besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland van den 14e Maart 1814 no. 166 enz.
jaar 1815 (8)
Schreinhout H. van beroep Onderwijzer der Tamboers in de gemeente Hardegarijp wordt betaald uit het fonds van Onvoorziene
uitgaven van Hardegarijp naar aanleiding van het besluit van de Commissaris Generaal in de Provincie Vriesland met vermelding
welk bedrag en waarvoor enz. jaar 1815 (4)
Schreinhout H. voor het bezorgen van brieven, komt voor op de rekening en verantwoording van ontvang en uitgaaf van Aebinga
van Humalda Idsert, Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1818 (13)
Schreinhout Jacobus----- Bouwknegt Kornelis Geerts en Schreinhout Jacobus Commiesen der Plaatselijke belastingen
Onderwerp het geven van een bekeurig jaar 1841(2)
Schreinhout Jacobus, Hij schrijft een bekeuring uit voor het illigaal vervoer van roggebrood en brood door de bakker enz. enz.
jaar 1841 (4)
Schreinhout Jacobus, 90 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)
Schreinhout Jan Johannes---- Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende request voor ontslag uit de Nationale Militie van 1e Fogteloo Frederik Soldaat zoon van Fogteloo Jan en
Frederiks Elisabeth en 2e Brugmans Johannes Corporaal zoon van Brugmans Jurjen en Johannes Aukje 3e Schreinhout Jan
Johannes Tamboer zoon van Schreinhout Johannes Kroes Geertje Jans en enz. jaar 1817 (2)
Schreinhout Jan Johannes wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Persoonen voor hun zelve bij de Militie dienende welke tengevolge van art. 21 der Wet
op de Militie van 8 januari aan de Plaatselijke Besturen enz. om op grond van dat artikel en van de door hun overgelegde
bewijzen uit den dienst te worden ontslagen enz. jaar 1841 (7)
Schreinhout Jelte, 653 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)
Schreinhout Johannes gehuwd met Kroes Geertje Jans ---- Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende request voor ontslag uit de Nationale Militie van 1e Fogteloo Frederik Soldaat
zoon van Fogteloo Jan en Frederiks Elisabeth en 2e Brugmans Johannes Corporaal zoon van Brugmans Jurjen en Johannes
Aukje 3e Schreinhout Jan Johannes Tamboer zoon van Schreinhout Johannes Kroes Geertje Jans en enz. jaar 1817 (2)
Schreinhout N.---- Swalue A. O. Sergeant is bevorderd tot Sergeant Majoor en Schreinhout N. Sergeant hij wordt benoemd tot
lid van de krijgsraad van het 1e Batt. Landstorm i.p.v. voornoemde enz. jaar 1814 (1)
Schreiver Coenraad, 75 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)
Schrenerius P. J. te Bolsward is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Schrenerus A. J. te Ferwerd 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)
Schreuder Adrianus, hij is verplicht tot alimentatie enz. jaar 1824 (3)
Schreuder Anna---- Hiddinga Elias hij is als administrator van enz. enz. ingesteld door wijlen Edema Rombartus en Schreuder
Anna gereclameerd hebbende tegen een onevenredige aanslag enz. enz. en van zijne zijde aangesteld de taxateur Brouwer Jan
Lammerts wonende te Mildam voor een hertaxatie enz. jaar 1821 (1)
Schreuder C. bij de staf,hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. met hun rang
vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2)
Schreuder C. Chirurgijn wordt vermeld met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester
van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de
nominatien voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (9)
Schreuder C. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van Leeuwarden
ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en
lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)
Schreuder C. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met
vermelding van rang enz. jaar 1815 (5)
Schreuder C. 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)
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Schreuder C. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus). President Burgemeester van Leeuwarden
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij
aldaar enz. jaar 1815 (3)
Schreuder C. te Harlingen het betreft de terugzending van zijn Missive, tevens een door hem ondertekende brief dat er eene
verkeerde directie is gevoerd en de zelve inplaats naar Harlingen naar Heerenveen is gedirigeerd enz. jaar 1841 (6)
Schreuder Catharina te Harlingen acht zich bezwaard over haren aanslag wegens het woonhuis Wijk E. no. 41, een opmerking
van de Ontvanger der Belastingen dat deze reclame koomt alle jaren en het bezwaar is van alle grond ontbloot, in het dossier o.a.
een aanslagbiljet, een beschrijvingsbiljet enz. van haar staan diverse handtekeningen op de stukken jaar 1841 (19)
Schreuder Catharina, ------- Feddes Aaltje, Plantinga Barbera, Hegemans Mietje, Schreuder Catharina, Gerrits Johanna, Dam van
Akke, Dreunhuizen Hendrika, Dreunhuizen Jantje, Vries de Catharina, Drost Antje, Bron Mietje, Mensing Sietske, Meyer
Geeske, Lambrecht Geertrui, Ulrichs Getje en Steen van der Pietje alle verkoopsters van Visch aan de gewone vischmarkt te
Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (2)
Schreuder Catharina, Huishoudster bij de Heer van Steenderen >> Eekma Idzert fungerend Officier van de Regtbank ter Eerste
Instantie (zijn handtekening staat onder diverse documenten) te Leeuwarden heeft van de Schoolonderwijzer A. van Steenderen
te Harlingen een schriftelijke en ondertekende klagt ontvangen dat Plaats van der Meile hem op een willekeurige wijze heeft
enzook wordt gedagvaard Pettinga G.erardus, Commies te Harlingen ondertekend door Tuinenga Bote L. verder worden er
gedagvaard Holstein L., Holstein Jan ,Broodkorf J., Schreuder Catharina ,Windt de Hendrik alle te Harlingen wonende jaar
1817 (14)
Schreuder Catharina, maakt bezwaar tegen de aanslag personele belasting van haar woonhuis wijk E no. 41 te Harlingen met een
handgeschreven brief met haar handtekening jaar 1841 (15)
Schreuder Christiaan van beroep Chirurgijn te Leeuwarden geeft in een door hem ondertekende brief aan, met behoorlijk respect
te kennen dat den post van Chirurgijn van de blokken tugthuizen bij de organistaie in de jaren 1811 aanmekrelijk minder is
geworden maar dat hij enz. jaar 1814 (2)
Schreuder Christiaan, Chirurgijn van het Blok en Tuchthuis te Leeuwarden , betreft zijn tractement van fl. 140 per jaar ook in de
Franse Tijd en verzoekt nu fl. 250 per jaar enz. enz. de brief is ondertekend door Cats S. President van het Collegie der Regenten
over de Gevangenishuizen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
Schreuder Coenraad, 178 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)
Schreuder Cristiaan staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende
Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4)
Schreuder Frans Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.
1839 (8)
Schreuder Frans Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.
jaar 1837 (10)
Schreuder Frans te Leeuwarden, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17
augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier
(8)
Schreuder Frans, 140 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)
Schreuder Frans, wordt vermeld Nominatieve staat der kinderen in de Stad Leeuwarden opgegeven om naar de Etablissementen
der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Schreuder Jan , wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de
etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.
jaar 1837 (10)
Schreuder Jan, 266 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)
Schreuder Jan, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van opzending
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)
Schreuder Jan, wordt vermeld Nominatieve staat der kinderen in de Stad Leeuwarden opgegeven om naar de Etablissementen
der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Schreuder Johannes Ernst te Leeuwarden, Handgeschreven Sollicitatiebrief voor de functie van Commies bij de belastingen te
Leeuwarden, met zijn handtekening, jaar 1841 (9)
Schreuder Johannes Ernst zonder beroep wonende te Leeuwarden Letter O. No. 17 ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland dat hij misschien aanspraak mag maken op een post omdat hij vader is van twee kinderen en eene zwakke vrouw
heeft zijnde door velerlij omstandigheden zoals het overlijden van vijf zijner kinderen enz. jaar 1841 (5)
Schreuder Johannes Ernst * 1803 wordt vermeld in een document met 12 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, gehuwd,
hoeveel kinderen wat gedaan in de militaire dienst een kolom met advies van den Arrondissemensinspecteur enz. genaamd Staat
van Instructie van Requesten om Plaatsing, houdende verzoek om plaatsing, geïnstrueerd op bijgevoegde Staat enz. jaar 1841 (7)
Schreuder Jurjen Blankensee Schipper op de Twee Gebroeders, jaar 1838
Schreuder Jurjen Ernst staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding
of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)
Schreuder Jurjen Ernst van beroep Zilversmid te Leeuwarden verzoekt om te mogen optreden als debutant voor de 132 en 133e
Kon. Ned. Loterijen enz. enz. tevens de goedkeuring aanwezig jaar 1825 (2)
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Schreuder Jurjen Ernst, 702 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)
Schreuder Simon, 177 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)
Schreuder te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad
Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Schreuder te Leeuwarden Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Gemeente Leeuwarden als koper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Schreuder Tjitske, 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)
Schreur Hendrik Pieters Eigenerfde te Oldeholtpade, hij staat in een document, als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang Wolvega enz. enz. jaar 1822 (4)
Schreur Hnedrik Pieters, Eigenerfde te Oldeholtpade, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van
Wovega in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Schreur J. te Peperga een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot van een dam op zijn in eigendom
hebbende perceel kadastraal bekend te Blesdijke, enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming
en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (10)
Schreur Jan G. te Eesterga 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)
Schreurs J. W.---- Schreurs S. W. hij wordt samen met Krikke S. Jan , Dam W. W., Simon H. J., Dam J. R.als Kerkeraadlid der
Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert, Luinjebert en Gersloot genoemd in een document ende de schulden die de gemeente
heeft en zij een brief schrijven aan de Gouveneur van de provincie Vriesland voor ondersteuning enz. enz. verder als bijlage een
Staat van Behoeften der Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert, waarin vermeld de heer Schreurs J. W. die geld leent aan de d.g.
gemeente en Koers J. G. die nog een rekening heeft openstaan enz. jaar 1823 (4)
Schreurs Jan Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18
Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen,
dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de Rentmeester der
Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)
Schreurs Jan wordt vermeld op een document van het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als
bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te
kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de heer
Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)
Schreurs Michiel * Boxmeer 03-04-1808, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte,
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen
welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Schreurs S. W. hij wordt samen met Krikke S. Jan , Dam W. W., Simon H. J., Dam J. R.als Kerkeraadlid der Doopsgezinde
Gemeente te Tjallebert, Luinjebert en Gersloot genoemd in een document ende de schulden die de gemeente heeft en zij een
brief schrijven aan de Gouveneur van de provincie Vriesland voor ondersteuning enz. enz. verder als bijlage een Staat van
Behoeften der Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert, waarin vermeld de heer Schreurs J. W. die geld leent aan de d.g. gemeente
en Koers J. G. die nog een rekening heeft openstaan enz. jaar 1823 (4)
Schreurs T. W. leeraar en lid van de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente van Tjallebert, zij verzoeken uit de rijkskas fl.
400 omdat er reparatieen enz. enz. jaar 1819 (4)
Schreurs Teunis Wolters Doopsgezind Leeraar te Tjallebert, een handgeschreven brief met zijn handtekening betreffende een
attest vande Doopsgezinde kweekschool te Amsterdam waaruit blijkt dat hij werkelijk leeraar is geschreven en getekend door de
Hoogleeraar in de Godsgeleerdheid Koopmans R. enz. jaar 1819 (3)
Schreurs Teunis Wolters te Tjallebert een handgeschreven brief met zijn handtekening , Onderwerp: hij verzoekt om uitbetaling
van het “ kindergeld” enz. jaar 1819 (2)
Schrevel S. 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)
Schrieck /Schriech Hermanus Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Nieuwer Amstel. Korporaal Overleden te Nagnie
(=Ngawi, Madioen) 10-10-1836, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Schrieck van der J. L. en Co. te Bergen op Zoom wordt genoemd in een document getekend door de Serviteur Schmole J. F. jaar
1813 (1)
Schrijber C. 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)
Schrijfheer Dirk, Leijden is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum,
Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren,
Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte
waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2)
dossier (8)
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Schrijfsma Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Schrijfsma Pieter, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Schrijfsma---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e district in Vriesland , in een handgeschreven documet et zijn
handtekening schrijft hij een rapport over de onderwijzer Schrijfsma te Goinga hij is reeds meerderemalen wegens
zijninhaligheid een berisping gehad, ook had hij op school haveoze en onbruikbare schoolboekjes enz. enz. en in mijn
tegenwoordigheid eeft hij een kind geslagen hij beledigde mij ook zijn vrouw die erbij kwam beldedigde mij, enz,enz. jaar 1823
(4)
Schrijfsma Ymskije, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Schrijnhout Hendrik de , van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde betaald hem uit zestien nederlandsche guldens volgens
opgaaf der gemaakte conventie enz. bijlage een Resolutie Genomen bij de Grieteny Raad van Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde op 18-02-1819 , jaar 1819 (16)
Schrijnoud Jan Johannes wordt vermeld in een document genaamd Nominative Staat der manschappen welke overeenkomstig
het besluit Zijner Majesteit van enz. door Honorabele paspoorten uit den dienstder nationale Militie zijn ontslagen met 7
kolommen informatie over de persoon, ondertekend door de Luitenant Colonel Comm Infanterie Bat. Nat. Mil. no. 3 Rost van
Tonningen enz. jaar 1817 (3)
Schrijver Coenraad , Onderwerp zijn Rekweste enz. jaar 1814 (1)
Schrijver Coenraad, Baarsscheerdersknecht te Leeuwarden, hij dient een verzoekschrift in die hij ondertekend , hij verzoekt om
vrijgesteld te worden van den dienst enz. enz. ook al omdat hij een gering dagloon wind enz. ook heeft hij een vrouw en
kindertjes waarvan er één Stom en Doof is enz. Jaar 1814 (1)
Schrijver Hendrik , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 18-06-1818 Utrecht, hij wordt vermeld op een Nominative
Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de
Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes
van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in
Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.
jaar 1839 (4)
Schrijver J. C. te Leeuwarden van beroep Aanspreker 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 (28)
Schrijver Jan Johan---- Mentz J. H. adj. Schout van de gemeente Huizum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een request van 2 huislieden betrekkelijk de vacature van de school te Hempens dat zedert het overlijden
van Schrijver Jan Johan geen schoolmeester is aangesteld geworden maar dat er 30 kinderen zijn enz. ook nog genoemd de
overleden Heer Sloterdijk van J. F. Schout die alles tot bevordering van enz. jaar 1816 (3)
Schrik Koop Judecus---- Olivier W. President Burgemeester van ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat de loteling Haagsma Sake Martens thij is volgens opgave van de moeder Schippersknecht bij
de Turfschipper Schrik Koop Judecus hans niet in de gemeente aanwezig is enenz. jaar 1817 (1)
Schrinerius P. J. Brander te Bolsward onderwerp; zijn Branderij jaarn 1824 (2)
Schrinerius te Bolsward 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)
Schroder en Veldman, Katoendrukkerij Onderwerp; intrekking van een akte van admissie jaar 1841 (1)
Schröder J. Kapitein op het Everschip die 2 Gebrüder vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen, Schip in
Lading liggende met bestemming Hamburg en Altona enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Schroeder Friederich Wilhelm---- Buhr Jan Christophers een koopakte (in het Duits) dat hij het Schip de Goede Hoop gekocht
heeft van Schroeder Friederich Wilhelm met als getuigen Friederichs U. A. en Niessen Renke ook genoemd Meinen Ducke waar
aan geld betaald is in termijnen enz. , Jaar 1820 (5)
Schroeder G. te Halum 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)
Schroeder Pieter Christoffel Lodewijk geb. 18-12-1803 Amsterdam, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van
ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag, in de gevangenis, eerloos weggejaagd tevens een overzicht van
hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824 (4)
Schrok S. J. 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)
Schroor Durk Geerts te Beetsterzwaag, Beurtschipper met het veer van Beetsterzwaag op Leeuwarden en Sneek , Onderwerp:
o.a. zijn handtekening onder een handgeschreven brief , een aankondiging van voormelde dienst met zijn Beurtschip wat ook in
diverse advertentie´s (4 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 , jaar 1881 (9)
Schroor Durk Gurbes, ----- Baaten van Hendrik Aukes (hij tekent met van Baalen) een handgeschreven brief door hem
ondertekend , Onderwerp; verweer tegen een te hoge opgelegde belasting aanslag, wordt ook in genoemd Sybes Homme en
Douwes Andries ook een weigering tot betalen van Armengeld tevens een lijstje genaamd reparatie de som van 3350 franc enz,
waar voorgenoemde Baaten van Hendrik Aukes op voorkomt en ook Knijpstra Cornelis Meinderts, Schroor Durk Gurbes,
Siebinga Gerrit Hommes, Bosscher, Harmen Pieters, Haantjes Sjoerd Jacobs , Halinga van Jan Ottes enz. enz. jaar 1813 (6)
Schroor Durk te Beetserzwaag, Beurt en Veerdienst van Beets op Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8)
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Schroor Durk te Beetserzwaag, Beurt en Veerdienst van Beets op 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 1864 (8)
399-8
Schroor Fokje, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
10-05-1814
jaar 1812 (2)
399-9
Schroor Foktje, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
10-05-1814
jaar 1812 (2)
949/28
Schroor G. D. Beetsterzwaag, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
20-09-1841
dranken in de Grietenij Opsterland als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort.
Jaar 1841 (3)
833-2
Schroor G. D. te Beetsterzwaag staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand
24-08-1841
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Opsterland
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
988-3, 33
Schroor G. D. te Dragten wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
Bladzijde 1
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
26-09-1839
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
376-4
Schroor Geert Durks Winkelier te Dragten geeft in een door hem ondertekende brief met verschuldigde eerbied te kennen dat hij
17-04-1841
gehuurd heeft de Korenmolen te Beetsterzwaag enz. jaar 1841 (5)
175-1+4-5
Schroor Jochem staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats
09-04-1816
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)
42
Schroote Johannes, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
07-01-1915
gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)
191-9
Schruge M. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
06-03-1814
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke
zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,
enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
98
Schrulen Sijbrand H. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….?
19-11-1814
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)
24-01-1881
Schuak J.---- Hobma Pieter Sirks, Eigenaar en Schipper van het Beurtschip van Hindelopen op Leeuwarden Onderwerp: o.a.
akte 67 t/m 72 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)
3
Schuak J.---- Koops Harm een advertentie van hem dat hij Eigenaar en Schipper is geworden Koudum, van het Beurtschip dat
00-00-1884
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)
797-21
Schubard Johannes schipper,----Hottinga van Willem Hanses, beurtschipper van Sloten op Amsterdam , Onderwerp ; het
14-08-1841
verschepen van 22 runderen komende van de Beemster veemarkt enz. enz. verder de gevreesde longziekte enz. enz. de koeien
zijn van de navolgende personen, Boer de Bouwe Sybrands kastelein te Sondel, Tromp Rintje Klazes Landbouwer te
Nijemirdum, Wanders Dirk Landbouwer te Nijemirdum, Jong de Douwe koopman te Sloten bij Amsterdam, worden verder nog
genoemd Goot van der Bauke te Sondel, Gerrits Hendrik in de wouden achter Balk, Geerts Harmen te Amsterdam , Boersma
Lieuwe Simons kastelein en koopman te Workum, Schubard Johannes schipper , Kramer Bauke, Koopmans Ulbe Alberts te
Oosterzee, jaar 1841 (7)
175-1+6-7
Schubart Chris’t Gollieb staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste
09-04-1816
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)
984/11
Schubart Karel Christiaan ook genaamd Godfried hij wordt op zijn verzoek uit het kindergesticht van de Maatschappij van
25-09-1839
Weldadigheid ontslagen enz. Jaar 1839 (3)
139
Schubert ….? 1e Luitenant hij ontvangt geld betreffende de voorgeschoten kosten gemaakt voor de Landmilitie wegens het enz.
17-02-1815
van Heerenveen naar Kampen enz. jaar 1815 (3)
19-C
Schuel Johannes staat vermeld op een document 10e afdeling Infanterie Nominative Staat der Miliciens herkomstig uit de
21-02-1824
provincie Vriesland enz. jaar 1824 (4)
379
Schuenerius A. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
03-06-1819
1819 (3)
614
Schuermans J. Pastoor te Joure , hem is een Emiraat verleend met een pensioen van fl. 220 enz. enz. jaar 1822 (1)
27-06-1822
615-2, 9
Schugeman ?. H. S. te Zwolle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat19-06-1840
Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum 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)
285/28
Schuik Marinus Beetsterzwaag Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
07-02-1916
615-2, 22,2
Schuil ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
19-06-1840
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
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Schuil A. 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)
Schuil Albertus benoemd en hij aanvaard de functie als Schoolonderwijzer te Blessum jaar 1821 (1)
Schuil Albertus hij solliciteerd voor de functie van Onderwijzer te Blessum en de Schoolopziener Haats van der Jan Daniel van
het eerste Schooldistrict in de Provincie Vriesland verzoekt de Gouverneur om eerstgenoemde aan te stellen jaar 1821 (1)
Schuil Albertus Schoolonderwijzer 3e rang is aangesteld op de scool te Blessum ok genoemd de schoolopziener Plaats van den
Jan Daniel te Leeuwarden enz. jaar 1821 (1)
Schuil Broer Tjitses Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement. Jaar
1824 (2)
Schuil Broer Tjitses staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en
jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)
Schuil Broer Tjitzes wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter Provinciale
Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol hunner
tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8)
Schuil Broer, Onderwerp betaling van zijn tractement 1e kwartaal 1824 enz. Jaar 1824 (2)
Schuil Cornelis, 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)
Schuil Jetze 60 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)
Schuil Johannes, 146 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)
Schuil P. Pz. 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)
Schuil P. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ringnalda W. H. (Willem Hotzes)
Burgemeester van IJlst ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van
wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der
Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Schuil P. U. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een memorie van aantal ledenvan de Dienstdoende schutterij te Sneek
waarin zij zig beklagen over het gedrag van de de meste hunne Officieren en Onder Officieren ten aanzien van het weigeren van
het houden van de Nagtwagt enz. de ondertekenaars zijn Hogenbrug O., Radersma R., Wouda Sieds N. Corporaal, Feer van der
Dirk, Heslinga van H. S. S. Corporaal, Feer van der Geert, Haafkens H., Feenstra H. H., Vlink J. jr. Corporaal, Gent van G.
Corporaal, Koster Z. S., Stam T. gz., Zeilstra Joh’s R., Schuil P. U. Corporaal, Haanstra IJ., Minnen van Jan E. , Hellinga C. S.
Corporaal, Dijk van S. of F. Corporaal, Tindersma Albert enz. jaar 1817 (4)
Schuil Philippus, 145 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)
Schuil Sybrand Uilke te Sneek verzoekt om als 3e beurtschipper in de Beurt van Sneek op Amsterdam te mogen enz. jaar 1824
(5)
Schuil T. T. 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)
Schuil Ulke hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

1114
2e blz. van
kolommen
15-09-1814
424-27
25- Schuilenburg P. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
05-1821
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)
379
Schuilenburg P. H. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
03-06-1819
jaar 1819 (3)
480
Schuilenburg P. H. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
06-07-1820
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
453
Schuilenburg P. H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
03-05-1822
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
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Schuilenburg P. H. te Wommels 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)
602 -4
Schuilenburg P. Z. staat vermeld op het document samen met 20 inwoners van Spannum: Ter voldoening van de de schaden van
18-06-1816
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)
22
20- Schuilenburg v. J., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
10-1882
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
5
Schuilenburger Vallaat ---- Nauta S. K. hij is de pachter van de Herberg in het z.g.n. Schuilenburger Vallaat onder den dorpe
03-01-1820
Oostermeer, hij verzoekt om voor de doorvaart van schepen het dubbele vallaats geld mag heffen zulks omdat hij vermindering
heeft van enz. enz. jaar 1820 (2)
A-3
Schuilenburger Verlaat---- Jong de Cornelis Johannes van beroep Tolgaarder te Schuilenburg onder Oostermeer hij is de hoogs
07-12-1847
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)
A-5
Schuilenburger Verlaat---- Jong de Cornelis Johannes, Tolpachter onder Oostermeer hij is de hoogs biedende voor het ZESDE
13-12-1852
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)
A-6
Schuilenburger Verlaat---- Jong de Cornelis Johannes, Tolpachter te Schuilenburg hij is de hoogs biedende voor het ZESDE
23-12-1857
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 18581863 (24)
A-1
Schuilenburger Verlaat---- Nauta Sjouke Klazes wonende te Oostermeer hij is de hoogs biedende voor het ZEVENDE perceel en
30-10-1832
wel de pacht van het Verlaat genaamd Schuilenburger Verlaat als borg Nauta Wybe Klazes en Nauta Rinze Klazes, ook
aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en
gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van
zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832 dossier (50)
A-2
Schuilenburger Verlaat---- Nauta Sjouke Klazes wonende te Schuilenburg van beroep Kastelein hij is de hoogs biedende voor het
30-12-1837
ZESDE perceel en wel de pacht van het Verlaat genaamd Schuilenburger Verlaat als borg Nauta Rinze Klazes en Nauta Wijbe
Klazes, 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 dossier (59)
A-7, 5, 6,
Schuilenburgerverlaat---- Hoogland P. J. Brugwachter van de Scharsterbrug hij heeft bij de Hoofdingenieur inlichtingen
9, 15, 16, 28
ingewonnen betreffende de heffingen van de tol en doorvaartgelden aan het Schuilenburgerverlaat enz. ook genoemd Nauta
en 298
Wijbe Sjoukes wonende in de andere herberg te Schuilenburg onder Eestrum enz. tevens van beide een ondertekende brief jaar
02-01-1863
1863 (27)
504
Schuilenburgerverlaat---- Kollum, onderwerp; het verpachten van de Vallaten en Tolhuizen met de Conditien van verpachting
25-05-1822
van de Vallaten en Tolhekken/Huizen waarbij elk apart genoemd wordt (Jan Oom Vallaat, Kollumerverlaat, Driezumer Tolhek,
Woutenswouden Tolhek, Kollumer Tolhuis, Blauwverlaat en Schuilenburgerverlaat.) jaar 1822 (10)
20 en 21
Schuiling J. A. Gaarkeuken Gem. (Grijpskerk) wordt vermeld op een document Staat houdende opgavevan de verleende
28-09-1871
vergunningen tot het aanleggen van Stoombootdiensten die de binnenwateren en kanalen in de provincie Friesland bevaren enz.
jaar 1871 (7)
74
Schuiling R. een door hem geschreven en ondertekende brief betreffende het verkrijgen van kinder school en akademie gelden
31-01-1818
enz. jaar 1818 (2)
195
Schuiling R.---- Jong de R. T. Schout van de gemeente Vrouwenparochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van
30-04-1816
Vriesland betreffende het request van Schuiling R. Leeraar bij de Doopsgezinden te Oude Bildzijl met een lijst van bezittingen
der Doopsgezinden ondertekend door Jong de O. D. en Jong de R. T. tevens een bewijs van zijn aanstelling afgegeven door
Martens M. (voorzitter) en Brouwer Jan bij absentie van van den Boekhouder enz. jaar 1816 (6)
1-A
Schuiling R. Leeraar bij de Doopsgezinden te Oude Biltzijl en Hallum . Onderwerp verzoek om kindergeld. Jaar 1824 (5)
14-10-1824
13
Schuiling R. leeraar de doopsgezinden te Hindelopen en Molkwerum in een handgeschreven brief met zijn handtekening
07-01-1818
waarin hij verzoekt het verkrijgen van kinder school en akademie gelden enz. jaar 1818 (2)
547
Schuiling R.-----Albada van Bruins Lieuwes provicioneele onderwijzer te Oud Bildzijl aangesteld na een examen in de
07-08-1819
openbare school aldaar, onder het document staan de namen van Huber J. L. (Johannes Lambertus) als Grietman en Jong de R. T.
Assessor van het Bildt en als Gecommitteerden uit de Ingezetenen van het Dorp Vrouwen Parochie Schuiling R., Noord van L.
P., Stinstra Tjitse J. en Polstra J. T. jaar 1819 (1)
1790
Schuiling Roelof te Hallum, zijn benoeming als zetter bij de belastingen van hallum en een brief met zijn handtekening waarin
19-12-1916
hij de benoeming aanvaard i.p.v. Sytsma S. M. jaar 1916 (6)
29 + 33
Schuilinga D. Surhuisterveen Stoomboot Dienst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
24-03-1903
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
22-03-1825
Schuilinga Fetze Alberts te IJlst staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van
11/1-C
1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur
enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
498/10, 15
Schuilinga Jan Sapes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Surhuizum die
21-05-1841
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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Schuilinga Otto , hij is Leeraar bij de Hervormden en is zijne waardigheid als Geestelijke onbevoegd en ongeschikt om in
vreemde talen onderwijs te geven enz. enz. en Rodenburg Rutgerus als leerling van Meiners voor te dragen enz. enz. Anne jaar
1820 (2)
Schuilling van te Oude Bildtzijl, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K.
A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de
wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4)
Schuiring Kleis Barends te Rotserhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf
onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen enz. jaar 1840 (6)
Schuiringa A. B. te Wommels 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)
Schuisinga A. B. , 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)
Schuit ….?---- Vogelzang Harmen Jans van beroep Arbeider wonende te Laaxum oud 55 jaren, Zee van der Rinke Martens,
Hijlkema Lolle Rimmerse en Roodklif Jochem Loofs hebben op 26 maart aangifte gedaan bij de Grietman van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde van een partij boschen geflogten Rijs gevonden zoo aan het strand als drijvende in zee bij Laaxum
alles vermeld in het breede Proces Verbaal hierbij aanwezig en dat gisterenavond den 25e bij hem hebben vervoegd vier
personen uit Enkhuizen welke hen lieten noemen Mantel Jacob, Schuit ….?, Blom ….? Zijnde de naam van de vierde niet
levendig welke de Ries kwamen reclameren omdat enz. jaar 1822 (3)
Schuit A. M. te Sint Johannisga wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten
van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting
op het personeel over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Schuit Albert Menderts 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)
Schuit Jan de weduwe te Echten zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve
Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de
bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen
informatie enz. , jaar 1840 (6)
Schuit Johan Louis , Zeemilitie ,gaat naar de Oostzee, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
Schuit Johan Louis , Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Schuit Johan Louis, Zeemilitie gaat naar de Middelandsche Zee, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Schuit Johan Louis, Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Schuit Johan Louis, 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)
Schuit Johan, Zeemilitie gaat naar Riga, 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)
Schuit Johan, 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 1897 (2)
Schuit Johannes Louis , Zeemilitie gaar naar Afrika, 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)
Schuit Johannes Louis Harlingen 2e Stuurman op Zeilschip Geertruida Geronda jaar 1901(geindexeerd op datum)
Schuit N. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Kantoor Dockum in de Gemeente Dockum, Arrondissement Leeuwarden, jaar
1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Schuit P. M. te Sint Johannisga wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten
van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting
op het personeel over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Schuit Pieter Meinderts 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)
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Schuit v.d. A. M. te Nijega 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)
Schuit van de Meije Bindise die tijdens de periode van besmettelijke ziekten te Nijega en Elahuizen Runderbeesten verloren is,
jaar 1822 (2)
Schuit van de Obbe Benedictus, Voorgedragen als Officier bij de Schutterij van Sneek i.p.v. Visser Wigle Jans van beroep
Koopman 33 jaar enz. enz. jaar 1841 (2)
Schuit van den A. M., 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)
Schuit van der Benedix (Bindix) Hoijes van beroep Schipper wonende te Oudega schrijft in een brief aan de Gouverneur van
Vriesland waar zijn naam onder staat dat hij benoemd en aangesteld tot 1e Luitenant maar dat hij in zijn tegenwoordige qualiteit
enz. en verzoekt hem dan ook van deze post te ontslaan enz. jaar 1815 (1)
Schuit van der Anne overleden Zetter van de gemeente Oldephaert c.a. jaar 1919 (4)
Schuit van der Freerk wordt vermeld als Schatpligtige op een document genaamd: Staat houdende opgave wegens kosten van
Schatting en Telling van Perceelen beneden de belastbaarheid gebleven te Vrouwen Parochie enz. jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Schuit van der Hedzer 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 1896 (2)
Schuit van der Hidde Obbes ---- Tromp Age Lolkes en Schuit van der Hidde Obbes beide Kooplieden te Woudsend worden
voorgedragen als schatter der belastingen voor het district Oppenhuizen en Tromp Age Lolkes wordt benoemd als schatter der
belastingen voor het district van Oppenhuizen en Heegenz. jaar 1825 (8)
Schuit van der Hidde Obbes 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)
Schuit van der Hidde Obbes Koopman te Woudsend hij wordt voorgedragen als schatter voor de Gemeente Heeg voor het jaar
1825 enz. jaar 1825 (3)
Schuit van der Hidde Obbes---- Pieck J. J. Exercitie meester stelt de schout van Woudsend Sijbes S. S te hand enz. omtrent de
verkiezing der officieren van de 4e Comp. door 20 manschappen en dat bij volstrektste meerderheid is gekozen Schuit van der
Hidde Obbes tot Capitein, Aukes Auke Alberts tot 1e Luitenant en Troelstra Rudolphus Sjerps tot 2e Luitenant enz. jaar 1814 (1)
Schuit van der Hidde Obbes---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van Woudsend deelt de Gouverneur van Vriesland mede dat
door 30 manschappen van de 4e Compagnie Landstorm de voorgedragen officieren Velderen Rengers ….?, Luitenant Colonel
en Engelman Ruel J. A., ….? Luitenant Quartiermeester, Walraad van Weldren Rengers Bernhard , Tromp Walle Solkes
Kapitein der Compagnie , Oppedijk Pier Johannes 1e Luitenant afkeuren en tegen hun is, en dat zij de voorkeur (zeer vele
verlangden) geven aan Bakker Jan Minnes als Luitenant Colonel maar dat de burgemeester enz. en vervoegden er bij mij Schout
van Woudsend de volgende personen van de Landstorm Schotanus Gerrit Nolles, Bok de Haring Jacobus, Reidsma Ate Alles,
Vries de Sijbold Ottes en Vries de Tjeerd Ottes welke mij ten kennen gaven , dat zij lieden en vele anderen gansch geen
genoegen in deze mijne voorstelling om de afkeuring der officieren ten mijne kantore en heb ik 2 personen moeten voorstellen
en wel ; Schuit van der Hidde Obbes Kapitein en Aukes A. Aukes 1e Luitenant waarmede zij alle tevreden zouden zijn enz
verder diverse correspondentie hier over en een naamlijst van de Landstorm die tot de 4e Compagnie behoren van het 2e
Bataillon tot kiezing van de Kapitein, 1e en 2e Luitenant en wel de stemhebbende Lolkes Lourens, Vries de Sible A., Storm Sijze
L., Jonkman Hendrik T., Oppedijk Pier J., Tromp Jan Solkes, Auke A. Aukes, Reidinga Ate Pieters, Tromp Age Hijlkes,
Overzee Jan Aukes verder worden genoemd Visser Wieger W. en Persoer? Luitsen A?des enz. jaar 1814 (28)
Schuit van der M. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Schuit van der M? B., 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)
Schuit van der Meije B. te Nijega staat vermeld met het te betalen bedrag op een document samen met 54 Hervormde
Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P.
M. Jaar 1815 (4)
Schuit, Johan Louis, Zeemilitie gaat naar de Oostzee, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Schuite Albert Veldwachter te Kooten gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en
ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
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Schuite D. een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het aanleggen van een bruggetje op zijn in
eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Wolvega, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (11)
744/8
Schuite Derk Meinen * Harderwijk, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of
30-07-1841
bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis
en geboortedatum totaal 17 kolommen Jaar 1841 (3)
3
Schuite M., een verleende vergunning (Blauw) voor het schip de “Anna Margaetha “ tot het Varen en Sleepen in Friesland
02-02-1899
waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1899 (2)
Deel 2
Schuitema ….? Barradeel Kapitein op de Anna Belsydre komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
09-05-1883
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 1883 (2)
Deel 2
Schuitema ….? Barradeel Kapitein op de Anna Poelman komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de
20-03-1883
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 1883 (2)
833-2
Schuitema B. L. te Groningen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841
24-08-1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
Het Bildt
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
6-C
Schuitema Baukje Ritskes, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van
07-02-1839
het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de
gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz.
enz. jaar 1839 (8)
6-C
Schuitema Baukje Ritskes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt
04-02-1837
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)
729/5, 290
Schuitema J. J. te Marssum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladzijde 2
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
17-07-1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
729/5, 290
Schuitema Jan Jacob te Deinum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladzijde 9-v Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
17-07-1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
1341
Schuitema Kornelis gehuwd met Heemstra Hielktje, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3),
06-09-1918
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum
en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
615-2, 6-2 19- Schuitema L. B. te Strobos Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij
06-1840
de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt 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 (7)
1045/9
Schuitema L. B. Groningen Schipper, jaar 1837
51/11183
21-12-1837
526-1, 28
Schuitema L. B. te Achtkarspelen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd;
22-05-1840
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)
708-5_25d
Schuitema L. B. te Groningen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
20-07-1841
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)
615-2, 23,3
Schuitema L. B. te Groningen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat19-06-1840
Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel
in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (8)
615-2, 25,4
Schuitema L. B. te Groningen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat19-06-1840
Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de 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)
615-2, 6-2 19- Schuitema L. B. te Strobos Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij
06-1840
de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt 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 (7)
6-C
Schuitema Ritske Gerrits, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van
07-02-1839
het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de
gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz.
enz. jaar 1839 (8)
6-C
Schuitema Ritske Gerrits, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt
04-02-1837
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)
1341
Schuitema Roelf, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
06-09-1918
van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
A-10, 1
Schuitema Sijtske Oeges weduwe van Wal van der F. L. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle
blz.7
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor
Regist.9168
elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding
22-02-1873
van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10, 2
Schuitema Sijtske Oeges weduwe van Wal van der F. L. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle
blz.7
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor
regist. 9170

15-03-1873
3622

3622

8201
8051

9725

8009
9187
6831
5666

5666
5664
8225

6641
6640
6639

6093

6078
6630

6630

6631

6043

3594

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)
A-6
Schuitema Sijtske Oeges weduwe van Wal van der F. L. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle
blz. 7
12- zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor
01-1858
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)
A-9
Schuitema Sijtske Oeges weduwe van Wal van der F. L. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle
blz. 7
zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor
24-03-1868
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)
785/9, 1
Schuitema T. A. Kapitein op het Nederlandsch Schip Vrouw Catharina vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en
07-05-1839
Zeevaarttijdingen, Schip in Lading liggende met bestemming Hamburg en Altona enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
770/4
Schuitema T. A. Veendam Schipper, jaar 1837
34/6835
05-08-1837
Deel 2
Schuitema T. Kapitein op de Franziena van Groningen komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
04-08-1897
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 1897 (2)
770, 34
Schuitema Tamme Addes Veendam Schipper, jaar 1837
31-08-1837
1341
Schuitema Willem, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
06-09-1918
van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
11-A
Schuitemaker Y., Scheepstimmermansbaas te Franeker, een aangeboden transactie ter voorkoming van een proces verbaal, jaar
00-00-1824
1824 (2)
6
Schuitemaker C. Franeker Nieuw te openen dagelijksche dienst Schip de Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander
10-08-1894
publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Dossier (7)
4
Schuitemaker C. Franeker Schip de Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
07-09-1892
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
29, 6
Schuitemaker C. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
16-04-1903
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
1253-13, 15
Schuitemaker IJpe L. te Harlingen wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
10-12-1839
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken,
Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (4) dossier met alle
gemeenten van Friesland (86)
620
Schuitemaker J. heeft de 15e dezer zijn post als Schoolmeester te Workum aanvaard deze brief aan de Gouverneur van Vriesland
17-07-1815
is ondertekend door de Burgemeester van de Stad Kannegieter J. (Johannes) enz. jaar 1815 (1)
525
Schuitemaker J. hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan
08-06-1815
de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn voordragt en benoeming als Schoolonderwijzer te Workum enz. jaar 1815 (2)
429
Schuitemaker J.---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief aan de
05-05-1815
Gouverneur van Vriesland betreffende de ontvangen missive van de Burgemeester van Workum dat de personen Gauw J. en
Radersma K. P. en na het bedanken van de heer Gauw dat Radersma de geschikte persoon is enz. verder genoemd Schuitemaker
J. die zij hadden voorgedragen enz. jaar 1815 (2)
302-2
Schuitemaker Jacob Hij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent en
11-04-1823
Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder) te
Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)
83
Schuitemaker Jacob Jacob als Onderwijzer der 1e klasse aan de 1e stads school te Workum benoemd ook genoemd de
22-01-1822
schoolopziener Visser H.W.C.A. te IJsbrechtum ,jaar 1822 (2)
1017B, 2
Schuitemaker Jentjen Lucas staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding
22-08-1814
der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van
gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli
1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
1017A, 2
Schuitemaker Jentjen Lucas wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot
22-08-1814
vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans
aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz.
jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
1189 lijst 3
Schuitemaker Jentjen Rinderts staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met
26-09-1814
vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant
Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het
verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen,
verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met
Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het
verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring Doorenbos H.
(Hieronimus) (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)
116
Schuitemaker Lijzabeth weduwe van Klaver Jan Hotze Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant
16-02-1819
vermeld wordt Onderwerp: Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen
te Noord Holland jaar 1819 (4)
Map 88-F
Schuitemaker T. 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)
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Schuitemaker Theunis Rinderts staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot
vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie
Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden
tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Schuitemaker Theunis Rinderts wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot
vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans
aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz.
jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
Schuitemakers Jacob 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)
Schuitenga Bartele Sjoerds---- 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)
Schuitevaar K. te Lemmer en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers
dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten
ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Schuitje Harmen jelles 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)
Schuitje Harmen Jelles, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van
Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van
Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)
Schuitmaker Albert 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)
Schuitmaker C. & Nijdam J. A. te Franeker, een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “De
Prins van Oranje “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)
Schuitmaker C.---- Nijdam Jochem A. zonder beroep te Harlingen en Strikwerda Daniel, Koopman te Franeker maken bekend
dat zij met de Stoomboot Prins van Oranje zullen varen van Harlingen naar Leeuwarden met vele tussenstops (zijn vermeld)
vertrekdagen en tijden tevens de tarieven, Orders kunnen worden aangenomen te Harlingen bij: Nijdam Jochem A. aan de
Kruisstraat te Franeker bij Schuitmaker C. aan ’t West en bij Strikwerda D. aan het Kaatsveld, te Kingmatille bij Kas Jan en te
Dronrijp bij Geuker A. en te Deinum bij Nieuwland J. en te Ritzumazijl bij Steenhuizen S. R. enz jaar 1892 (7)
Schuitmaker C. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Schuitmaker C. Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Schuitmaker IJpe Leeuwkes te Franeker wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken,
Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (4) dossier met alle
gemeenten van Friesland (86)
Schuitmaker Jan, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Schuitmaker Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Schuits van der M. B. , 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)
Schuizinga A. B. 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)
Schuizinga F. B. 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)
Schukken Hoite Gerrits 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)
Schukken K. G. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier betreffende
dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes
en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is? En of hij enige toestemming nodig heeft
om met de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen Makkumer en Parregaster
Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren
en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij gevestigd te
Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder ondertekend door de
Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz. jaren 1885-1910 (40)
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Schukken S. 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)
Schukken S. H. te Folsgare 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)
Schukker Been G. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Schukking G. H. te Sijbrandaburen 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)
Schukking H. 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)
Schukking Haete Gerrits, 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)
Schukking K. H. te Irnsum 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)
Schul M. te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Schulenberg Fredrik Geb. te Soestin, Hannover 1804. Kanonnier van de tweede klasse bij het personeel de artillerie van het
leger in Oost-Indië “Is, bij vonnis van den Krijgsraad te Weltevreden, van den 18den Januarij 1836, geconfirmeerd bij sententie
van het Hoog Militair Geregtshof in Nederlands Indië van den 22sten Maart daaraanvolgende, ter zake van het bestelen van
zijnen kameraad in de chambrée, met verzwarende omstandigheden, veroordeeld tot drie jaren kruiwagenstraf, met vervallen
verklaring van den militairen stand”. 1839
Schulenburg van P. W. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815
allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij
voorgekomen dat voornoemde enz. jaar 1816 (8)
Schuler ….? Venema J. C. een request betreffende de fout geschreven voornaam van zijn zoon en wel als Therumalee dat de
goede voornaam moet zijn (wordt niet vermeld) maar dat de heer Schuler daar op geantwoord heeft dat maakt niet uit. enz. jaar
1825 (4)
Schull D. H. (Mr.) te Tiel 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)
Schull D. H. Mr. te Tiel Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz.
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Schull D. H. Ouderling te Tiel tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen
Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de
classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien,
welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Schull H. Mr. te Tiel Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Schull H. Mr. te Tiel Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der
Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Schull Mr. te Tiel Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins
van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale
gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Schuller C. J. L. Predikant te Elkum tot Classificaal Secundus in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen
Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de
classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien,
welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Schuller C. J. L. te Elkum 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)
Schuller C. J. L. te Elkum Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz.
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de
functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
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Schuller C. J. L. te Ellekom 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)
Schulmeyer Ulbrich Emden Schip de Cornelius Leopold, jasar 1906

Schulmeyer Ulrich---- Boer J. C. Gezagvoerder Kapitein van de Sleepboot “Cornelius Leopold” een handgeschreven en
getekende brief van hem, een getypte brief met briefhoofd Ulrich Schulmeyer en ondertekend, ook aanwezig een Telegram
Onderwerp: vergunning om 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 1905 (6)
480
Schulp L. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
06-07-1820
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
424-27
25- Schulp Lucas IJsbrands hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
05-1821
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)
02-02-1825
Schulte Carel Joseph, Hij staat op een document van verstrekte (gezegelde) Buitenlandsche reispapieren gedurende het vierde
18-A
kwartaal van 1824 enz. met de plaats van bestemming, jaar 1825 (2)
1645
Schulte Carl Max gehuwd met Langemeijer Anna Carolina Maria, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten,
03-09-1915
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en
land van bestemming jaar 1915 (3)
1644
Schulte Carl Max, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
06-11-1918
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
244
Schulte Carll Max gehuwd met Langemeijer Anna Carolina Maria, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche
05-03-1918
paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere
geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
703
Schulte Cornelis, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Leeuwarden die op den 1e dag van het vierde
11-10-1820
kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (3)
265-8
Schulte Cvn , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat
13-03-1815
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)
65-b
Schulte---- Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W. Branders te Leeuwarden , Buitinga W. en de commisen Schulte en Nauta.
25-01-1815
Onderwerp: Een Willekeurige order om hun fabrieken te laten stilstaan enz. (een handgeschreven brief met de handtekeningen
van Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W.
jaar 1815 (3)
1112
Schulte S., hij wordt vermeld op een document geheele en/of gedeeltelijke vereffening der achterstallige schulden als debiteur
17-11-1814
van de Stad Harlingen wegens geleverde diensten en/of leveranties met vermelding van het bedrag en de gedane dienst of
leverantie enz. jaar 1814 (4) dossier (7)
145-11, 2
Schultekens Aenes B. W.---- Koning Willem Ouwes de ondergetekende medicus Schultekens Aenes B. W. verklaart dat
10-02-1837
eerstgenoemde wegens zijn Sukkelachtige omstandigheid niet bij de mobiele Schutterij kan worden ingelijft enz. jaar 1837 (5)
415-21
Schultens H. H.---- Walkers & Co. Zoutbranders te Groningen verzoeken vergunning enz. het Kofschip de Sjourmenta met de
28-04-1841
kapitein Schultens H. H. Kapitein Boomgaard G. A. met de zuiger de Vrouw Margaretha en de Kapitein Boer de J. F. met het
schip de Vrouw Gioma om te varen langs het Groninger Diep bij langs de Zoutkamp te doen opkomen enz. jaar 1841 (4)
584
Schultens J. 34 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
02-12-1817
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
602 -4
Schultetus F. staat vermeld op het document samen met 7 inwoners van Waaxens: Ter voldoening van de de schaden van In en
18-06-1816
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)
1189 lijst 3
Schulting G. R. ondertekend de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het
26-09-1814
te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door
gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is
daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de
Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert
Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812
en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring Doorenbos H. (Hieronimus) (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)
379
Schulting Gerit Roeofs Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
03-06-1819
jaar 1819 (3)
690
Schulting Gerrit Roelofs wonende bij en aan de Blesse, Hofman Roelof Jacobs in kwaliteit als Kerkvoogd van Peperga, dat
04-10-1817
wegens het maken van de grote weg van de Blesbrug tot ten zuiden aan den Landweer enz. enz. een streek land van hen en de
kerk wordt genomen zonder hen een schadeloosstelling te geven enz. enz. jaar 1817 (2)
1189
Schulting Gerrit Roelofs---- Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan
26-09-1814
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus)
door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij
is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de
Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert
Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812
en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring Doorenbos H. (Hieronimus) (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)
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Schulting Gerrit Roelofs 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)
Schulting Gerrit Roelofs staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met
vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant
Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het
verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen,
verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met
Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het
verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring Doorenbos H.
(Hieronimus) (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)
Schulting Gerrit, 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)
Schulting R. G.---- Terwisscha G. W. staat vermeld dat hij mede heeft ondertekend als Kerkvoogd van Blesdijke en Peperga een
document betreffende het verzoek de herstellingen aan het Kerkgebouw door de Timmerman Zwaag van der ….? dat begroot is
op f. 600 goed te keuren terwijl er op de 20e ten huize van de Kastelein Smit J. te Blesse ten einde te besluiten of het ingestorte
kerkgebouw te Blesse zal enz. jaar 1841 (8)
Schulting Roelof Gerrits Eigenerfde te Peperda Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (4) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

Schulting Roelof Gerrits Eigenerfde te Peperga hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Noordwolde enz. enz. jaar 1822 (4)
Schulting Roelof Gerrits Eigenerfde te Peperga, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van
Noordwolde in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Schulting, Gerrit Roelofs, Voordracht tot vervulling van Officiersplaatsen bij de Schutterij met gegevens over de persoon. Jaar
1841 (3)
Schultinga Oosterbaan Allard te St. Annaparochie een request in een handgeschreven brief met zijn handtekening aan de koning,
dat hij van zijn schoonvader Lochnaar C. C. heeft vernomen dat de post van ontvanger vrij komt enz. enz. met een staat van
dienst en het besluit op zijn verzoek en een pamflet van het koninkrijk der Nederlanden met zijn benoeming en dat hij volmacht
heeft enz. jaar 1824 (17)
732 + 790
Schultingen Roelof Gerrits---- Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de Gemeente Noordwolde retouneerd een request
19-05-1814
van de Diaconen van Peperga en Blesdijke en berichten die van Elsloo gelijk meede hier bij te doen met 6 extracten van de
Jaaren 1787-17881789-1790-1791-1792 betrekkelijk de verpligting der Alimentatie van Heeroma Trijntjen reeds in de jaren
1812 en 1813 zich uit hoofde van inwoning aan de Diaconen van Elsloo enz. maar telkens afgewezen is. En dat zij verklaard
nadat haar man Hanover Jakob Jans uit “S Lands Dienst ontzet zijnde met haar ongeveer veertien jaren onafgebroken te Elsloo
heeft gewoond enz. er staan handtekeningen onder deze documenten van de Schout Bovenkamp A. L. (Albert Lourens)
voornoemd, van Kuiper IJbbe Ruurds Armevoogd, Schultingen Roelof Gerrits, Vries de Sipke Gjolts en Brouwer G. L. Griffier
enz. Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van Oldeberkoop jaar 1814 (16)
314
Schults Cornelis 69 jaar, Hij staat vermeld op een document, Voordragt van Candidaten ter vervulling van den post van Regter
12-04-1823
ter Instructie in de regtbank te Leeuwarden enz. Enz. i.p.v. de overleden Brantsma Gerardus met voormalig beroep, woonplaats
en aanmerkingen, Samuel Jaar 1823 (2)
842
Schultsz Cornelis benoemd voor de Stad Leeuwarden, gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche
01-07-1814
Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen
zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
22
20- Schultsz J. C. Inspecteur van Politie te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
10-1882
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
56
Schultsze Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. jaar 1820 (1)
25-01-1820
424-26
25- Schultz Corn J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
05-1821
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)
5-A
Schultz Cornelis 71 jaar, te Leeuwarden, Voordracht als candidaat voor de post van Vice Precident van de rechtbank te
11-12-1824
Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus jaar 1824 (3)
6-A
Schultz Cornelis 71 jaar, te Leeuwarden, Voordracht als candidaat voor de post van Vice Precident van de rechtbank te
11-12-1824
Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus jaar 1824 (8)
286
Schultz J. E. Kapitein op de Courier, jaar 1838
1076/9
30-10-1838
1456
Schultz ….? in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat betreffende Kiers J. (Jan) wettig Predikant
05-11-1814
in de gecombineerde Dorpen Hiaure en Bornwird geeft te kennen dat wegens zijn agterstallig Predikants tractement over de
jaren 1811-12 en 13 enz. jaar 1814 (3)
235
Schultz ….? Junior wordt vermeld in een document Nomitrative staat van de Comtable Ambtenaren welke tijdens het Fransch
14-04-1817
bestuur over de landen bij de adminstratie der Douanen en Regt van Navigatie en deze Procuratie hebben gefubgeerd opgemaakt
door den Ontvanger des Convoyen en Licenten voor zoverre hem bekend zijn, een document met 5 kolommen informatie zoals
Rang, Plaats en Nationaliteit enz. jaar 1817 (3)
235
Schultz ….? Senior wordt vermeld in een document Nomitrative staat van de Comtable Ambtenaren welke tijdens het Fransch
14-04-1817
bestuur over de landen bij de adminstratie der Douanen en Regt van Navigatie en deze Procuratie hebben gefubgeerd opgemaakt
door den Ontvanger des Convoyen en Licenten voor zoverre hem bekend zijn, een document met 5 kolommen informatie zoals
Rang, Plaats en Nationaliteit enz. jaar 1817 (3)
610
Schultz A. G. tot Ontvanger te Dockum is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten bij Koninklijk besluit
03-08-1814
enz. jaar 1814 (4)
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Schultz August W. . , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het
jaar 1813. , jaar 1814 (2)
Schultz C. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Schultz C. J. te Dronrijp te Dronrijp 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)
Schultz C. op voordragt van den Minister van Binnenlandsche zaken wordt hij benoemd tot plaatsvervanger voor de
onderscheidene Militieraden enz. jaar 1816 (5)
Schultz C. 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)
Schultz C. W.---- Peer de Albert Dirks van beroep Visscher en wonende te Molkwerum dat hij in de jare 1809 ten gevolge van
een geschil over de hervormde godsdienst niet door den Predikant tot de commune is toegelaten en ook genoemd Schultz C. W.
als ontvanger van het verschuldigde enz. jaar 1816 (1)
Schultz Cornelis Hij staat vermeld in een document van voordracht voor de benoeming van rechtelijke ambtenaren met 6
kolommen informatie tot President van de Rechtbank aldaar i.p.v. Gosliga Petrus (Overl.) jaar 1825 (4)
Schultz Cornelis , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het
arrondissement Leeuwarden met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Schultz Cornelis 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)
Schultz Cornelis----- 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)
Schultz Cornelis 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)
Schultz Cornelis Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de te
ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Schultz Cornelis 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)
Schultz Cornelis staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der Provinciale Staten en
wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld
persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Schultz Cornelis te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Leeuwarden
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen Jaar 1819 (4)
Schultz Cornelis te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Leeuwarden
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Schultz Cornelis te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Schultz Cornelis te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Schultz Cornelis te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Schultz Cornelis te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement Jaar 1821 (3)
Schultz Cornelis te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Schultz Cornelis te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Schultz Cornelis te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Schultz Cornelis te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Schultz Cornelis te Leeuwarden, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Schultz Cornelis te Leeuwarden, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn
tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)
Schültz Cornelis te Leeuwarden, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn
tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)
Schultz Cornelis te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement
Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Schultz Cornelis---- Terhorst J. Vrederegter te Leeuwarden omdat hij heeft bedankt komt in zijn plaats Schultz Cornelis Mr.enz.
jaar 1816 (2)
Schultz Cornelis----- Wartena L. D. (+) Rechter ter Instructie te Leeuwarden in zijn plaats benoemd Brantsma Gerardus Samuel
thans rechter in de rechtbank aldaar en in Brantsma zijn plaats benoemd Schultz Cornelis thans Advocaat en Notaris aldaar jaar
1816 (2)
Schultz Cornelis 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)
Schultz Cornelis 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)

6839

4-A blz. 1
06-04-1824

6033

263-c
15-04-1818
43-B
12-01-1824

6102

6030
6090
6093
6096
6099
6039
6093
5994

53-c
23-01-1818
42
14-01-1823
299
11-04-1823
609
07-07-1823
1016
14-10-1823
771-c
16-10-1818
285
08-04-1823
1028
21-12-1814

6409

334
23-09-1816

8119

286
1062/22
26-10-1838
286
1215/13
06-12-1838
657/10, 249
26-08-1839
36 deel 2 blz.
5
16-01-1822

8128

8206
6709

6833

38-D deel 2
Blz. 5
06-02-1824

6859

2/C
16-11-1824

6060

480
06-07-1820
266
29-03-1814

6244

6395

450
14-05-1815

6388

38
03-10-1814
956 =tussen
949 en 950
26-12-1819

6053

Schultz Cornelis 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
Schultz Cornelis, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden jaar 1818 (4)
Schultz Cornelis, 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)
Schultz Cornelis, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden, jaar 1818 (4)
Schultz Cornelis, 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 en tractement jaar 1823 (5)
Schultz Cornelis, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Schultz Cornelis, 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)
Schultz Cornelis, 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)
Schultz Cornelis, 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)
Schultz Cornelois 69 jaren , Hij wordt vermeld als candidaat voor de post van Regter ter Instructie waarin vermeld wordt
voormalige en tegenwoordige Qualiteiten, Woonplaats en aanmerkingen enz. jaar 1823 (2)
Schultz Epharim Jacob, Een relaas betreffende de Wacht van de Landstorm te Nes, waarbij vele onbehoorlijkheden heben
platsgevonden een sekere Yntes Sape tegen de verschillende beambten verklaarde van de waarneming van vele
onbehoorlijkheden en weerstand enz, enz, er worden in genoemd de volgende personen; Bonga Evert Jacobs Wendelaar
Controleur der belastingen, , Schultz Epharim Jacob Commies bij de recherche, Hemminga Adolf Commies bij de recherche ,
Vogelzang Pieter Meinderts Commies bij het korps surveillance, Mollema Balling Idzes Veldwachter, Doedema Romke W.
Bode bij het Gemeentebestuur, Kromsigt Johannes, Commies bij het korps surveillance, zij hebben zig begeven naar Moddergat
onder Nes, en met het oogmerk gestolen goederen op te kopen zagen ze dat Date Douwe een allerslechtse Sujet en
Sluikhandelaar en in de wacht vonden ze Buwalda Gerrit U Koopman en Werf Sake Jans van der Schuitmaker beide onder
Aalsum, Hartma Meles Wijnia (Wijnia Hartma Meles??) kapitein aan de wacht, Jans Meindert, Ietses Douwe, Sytses Tjeerd,
Andries Gooitzen, Heerkes Wybren, Doekes Wiltje, allen woonachtig in Moddergat onder Nes.en allen manschappen van de
wacht jaar 1814 (5)
Schultz H.---- Banga J. (Jelle) President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld Schultz H. Commies bij de Divisie en het inleveren van kanonnen, Sabels enz. ook
vermeld Kooi v.d. W. B. , Westerdijk G. , Poort Bouwe, Wijteman S., Vries de D., Stinstra Andries ook ondertekend IJpeij H.
als Secretaris Generaal bij de Prefektuur enz. jaar 1816 (7)
Schultz J. E. Harlingen Schip de Courier, 26-10-1838

Schultz J. E. Harlingen Schip op de Courier, 06-12-1838

Schultz J. E. Harlingen Schipper, 26-08-1839
Schultz J. te ‘s Gravenhage, 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)
Schultz J. te s’ Gravenhage lid van de commissie der Protestante Kerken in Neerlands Oost en West Indien, wordt vermeld in een
document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de
President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken
als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Schultz Johan Ludwig, geboren Hamburg 1787 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden
en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook
8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn
verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)
Schultz O.? of C? 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)
Schultz P. Terschelling, Onderwerp ; dat de ingezetenen voornamelijk bestaan uit Loodsen en Visschers en door de permanente
stagnatie van de scheepvaart van bijna alle inkomsten verstoken zijn , en wegens de strenge aanhoudende winter aan de Arme
kasse welke gehaal ware uitgeput het hunnen hebben bijgedragen enz. enz. voornoemde is een der ondertekenaars enz. jaar 1814
(4)
Schultz Weymar---- Guerin W. Generaal Majoor van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een order ontvangen van Baron Swarts de Landus S. D. (Sweerts de Landas) enz en ook genoemd
Steenbergen van ….? bij de passement werken te Den Haag en Schultz Weymar Magazijn Meester der Kleding te den Haag enz.
jaar 1815 (6)
Schultz Weymar Magazijnmeester, een brief van de Comm. Generaal voor het Departement van Oorlog .Onderwerp:
Levaranties enz. jaar 1814 (1)
Schultze ….?---- Masdorp J. L. volgens zijn mondelinge verklaring van de Expresse en opzichter Masdorp J. L. anders geen
mogelijkheid is de lading te bergen van het op schiermonikoog gestrande schip hoewel het schip niet komt uit een besmette
plaats en geladen is met Stokvis en Mos (een verfstof) verder wordt genoemd de Heelmeester Schultze ….? Oud 80 jaar, die een
rapport moet opstellen als hij ontdekt dat eene ziekte bij de schipbreukelingen mocht openbaren ook genoemd de 3 apothekers te
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Dokkum Beintema J. W., Cocq J. en Anderea H. J. en dat bij het lot één van de drie te gelastenzich dadelijk naar
Schiermonnikoog te begeven enz. jaar 1819 (3)
355
Schultze ….?---- Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
11-08-1817
betreffende de Nationale Militie dat de loteling Damstra Jan Jacobs heeft alle mogelijke opsporingen enz. maar zijn moeder
antwoorde dat zij in persoon te Leeuwarden bij den Heer Schultze ….? is geweest om enige dagen plaatsvervanger voor haar
zoon i.v.m. een prolongatie te bekomen enz. jaar 1817 (2)
365 III
Schultze A. W. (de 80 jarige grijsaard) Heelmeester te Schiermonnikoog De gecommiteerde leden hebben bij een controle enz.
00-00-1821
jaar 1821 (9)
279-A+ 312
Schultze A. W. verzoekt in een door hem ondertekende brief met eerbied aan de Gouverneur om den Strandvonder Feenenga R.
19-03-1822
M. op Schiermonnikoog te Authoriseren de gedeeltelijke lading van het schip de Commersion van Kapitein Bootsman J. A. enz.
jaar 1822 (2)
587
Schultze A.W., Daar onze meer dan tachtig jarige Grijsaard den Heelmeester A.W. Schultze niet meer goed in staat is om voor
05-10-1821
de gezondheid en vroedkunde op het eiland Schiermonnikoog en de vroedvrouw ook al over de 70 jaren is enz. enz. jaar 1821
(2)
613-3
Schultze B. Notaris te Dronrijp een document strekkende een kwijtschelding eener boete van f. 25 wegens overtreding van artikel
18-06-1840
9 der wet van 16 juni 1832 enz. jaar 1840 ( 3)
30-C ongeSchultze Bernardus, 441 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente
huwden D.
Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9
21-05-1824
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)
79
Schultze C. , Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de
04-02-1814
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)
539
Schultze C. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en de
14-06-1815
Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren enz.
jaar 1815 (4)
732
Schultze C.---- Waart de Lourens van beroep Geweermaker te Leeuwarden geeft eerbiedig te kennen aan de Gouverneur van
31-08-1814
Vriesland dat hij nog tegoed heeft fl. 300 wegens gedane reparaties voor de gewapende Burgerwacht van gewerenb en sabels en
dit breeds in 1813 en hij de rekening toen heeft ingeleverd bij de heer Beekkerk die maar zegt dat er geen geld in kas is enz. was
getekend door Schultze C. jaar 1814 (2)
627-10
Schultze C. 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)
1179-69 en 71 Schultze D. W. wegens Kamerhuur ten dienste der Miliairen, hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt
08-11-1813
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)
334
Schultze H. ---- Burenstein van Otterloo O. en Schultze H. en Heide van der D. aan hen uitbetaalde ordonnancien ten bedrage
13-05-1819
van enz. jaar 1819 (1)
123
Schultze H. 1e Commies (secretaris) betreft declaratie van uitgaven buiten zijn reiskosten enz. jaar 1820 (3)
21-02-1820
71
Schultze H.---- Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van de Stad Leeuwarden en Horst ten Joan secretarus ondertekenen een
05-02-1816
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld zij voorstellen om de Heer Schultze H. te
willen autoriseren om enz. jaar 1816 (1)
191
Schultze H. Chef bij het Bureau van Militaire zaken----Bergsma E. H., en Sminia van H. dit document is een Declaratie van
16-03-1814
beide genoemde in de functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen e.a.van
geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3)
224
Schultze H. een ordonnancie van betaling met 3 kolommen met bedragen enz. jaar 1820 (1)
28-03-1820
153-5
Schultze H. hij heeft het reglement op de schutterij vervaardigd en zijnde de 56 exemplaren voor f. 179.20 enz. jaar 1837 (4)
11-02-1837
531
Schultze H. hij staat op een Document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van Vriesland
04-07-1821
hiernevens toe te zenden de Ordonnantiën hieronder vermeld met het verzoek dezelve aan belanghebbenden te doen toekomen
enz. met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (2)
271
Schultze H. hij staat vermeld in een document Lijst der verschuldigde leges op de ordonnantie in gevolge het Reglement
13-04-1814
gearristeerd bij besluit van enz. jaar 1814 (2)
285
Schultze H. hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz.
26-04-1819
met het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1818 (2)
508
Schultze H. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere
26-07-1819
Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1819 (2)
718
Schultze H. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere
06-10-1819
Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1819 (1)
749
Schultze H. hij staat vermeld op een document genaamd De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere
18-10-1819
Gouverneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie van wie leges moet worden afgehouden
met vermelding van de sommen en verschuldigde leges enz. Jaar 1819 (1)
251
Schultze H. hij wordt vermeld op een document en wel: Nota der aan het Minesterie van Justitie verschuldigde Zegel en Leges
31-03-1821
Gelden van de hier na genoemde Ordonnantien. Jaar 1821 (2)
459
Schultze H.---- Lijcklama a Nijeholt T. M. Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
25-09-1817
betreffende Militaire zaken dat Groot de Hendrik geboren te Workum 16-02-1792 is volgens bijgaand gelegaliseerd attest van de
voogden van het Burgerweeshuis op de 18e juli 1809 uit dat gesticht gerequireerd ondertekend door Schultze H. en heeft het
Corps pupillen te Versailles enz. jaar 1817 (7)
8
Schultze H. Onderwerp een ordonnantie van betaling enz. jaar 1821 (1)
03-01-1821
682
Schultze H. onderwerp: een betaalde ordonnantie met 5 kolommen enz. jaar 1820 (1)
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Schultze H. Onderwerp: een Ordonnantie van betaling ten gunste van hem bedrage van f. 61.75 jaar 1820 (1)
Schultze H. Onderwerp; een kwitantie en een mandaat van fl. enz jaar 1819 (2)
Schultze H. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken en Waterstaat ten bedrage
van enz. een document met 5 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden jaar 1820 (2)
Schultze H. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken ten bedrage van enz. een
document met 5 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden enz. jaar 1820 (1)
Schultze H. staat vermeld op een document verschuldigde leges op de Betaalsrol, gevoegd bij de enz. jaar 1815 (1)
Schultze H. staat vermeld op een lijst van het Ministerie van Binnenlandsche zaken vermeld als Lijst der verschuldigde Leges op
de Betaalsrol met de bedragen zoals Sommen aan hun competerende volgens de betaalrol enz. jaar 1815 (2)
Schultze H. zijn request is aangehouden Onderwerp: Militieraden enz. jaar 1822 (2)
Schultze Harmannus wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter Provinciale
Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol hunner
tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8)
Schultze Harmanus 1e Commies ter Griffie, hij verzoekt om een gratificatie wegens de werkzaamheden in 1819 en 1820 voor de
waarneming enz. enz. jaar 1821 (3)
Schultze Harmanus Commies aan het Gouvernement benoemd als secretaris bij een der Militieraden enz. jaar 1825 (1)
Schultze Harmanus Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement. Jaar
1824 (2)
Schultze Harmanus, eersten commies bij het Gouvernement van Vriesland aan hem als nog over het lopende jaar 1820 eener
gratificatie te verlenen van f. 76 enz. jaar 1820 (2)
Schultze Herman.-us Benoemd als ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw jaar 1841 (4)
Schultze Hermanus , 1e commies ter Provinciale Griffie, hij verzoekt en een handgeschreven brief met handtekeningom een
gratificatie voor de door hem verrichte werkzaamheden als secretaris bij de Militieraad enz. enz. jaar 1820 (6)
Schultze Hermanus eerste Commies bij het Gouvernement van Vriesland betreft een request van hem om boven op hetgeen hem
als Secretaris biju den Militieraad was toegelegd enz. wegens zijn verblijf te Leeuwarden enz. jaar 1820 (3)
Schultze Hermanus staat in een doument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en
jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)
Schultze Hermanus, 787 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)
Schultze J. B. overleden Commies te Leeuwarden voorgedragen als zijn opvolger is Nuwer Hendrik tegen een tractement van
drie honderd guldens per enz. jaar 1815 (3)
Schultze Johannes Bernardus Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun
tractement. Jaar 1824 (2)
Schultze Johannes Bernardus staat in een doument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en
jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)
Schultze Johannes Bernardus wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter
Provinciale Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol
hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8)
Schultze Johannes, 440 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)
Schulz Cornelis, Regter, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement
Leeuwarden van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6)
Schulze Johann Fransz. Heinrich Wilhelm geb. Berndorf 26-02-1804, Onderwerp: Nationale Militie jaar 1841 (9)
Schulze Johann Franz Heinrich Wilhelm geb. Berndorf 26-02-1804. Pianomaker z. v. enz. enz. 1841 (3)
Schulze Johann Franz Heinrich Wilhelm geb. Berndorf 26-02-1804. Pianomaker z. v. enz. enz. 1841 (3)
Schumacher Pieter Hendrik Geb. 11-9-1797 Lubeck. Fuselier bij het algemeen depot van het Indisch leger 6-3-1829bij vonnis
van den krijgsraad te Weltevreden, geconfirmeerd bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof van Neerlandsch Indië, van den
21sten Julij daaraanvolgende, ter zake van schuldig te zijn bevonden, als het hoofd van een complot, aan boord van het
schip“Schoonverbond”, ten einde zich van schip en lading meester te maken, veroordeeld zijnde tot doodstraf met den kogel, is
die straf bij resolutie van de Indische regering van den 20sten October daarna, nr. 11, veranderd in tien jaren kruiwagenstraf, met
vervallen berklaringvan den militairen stand”. Is na geëindigde kruiwagen straf , met het schip “Oost-Indië” naar Nederland terug
gezonden” , jaar 1841
Schumachers N. H?. thans controleur in de Lemmer hij wordt controleur en ontvanger in het departement van de monde van de
IJssel enz. en in zijn plaats wordt benoemd Spree Sjoerd enz. jaar 1814 (2)
Schuman F. 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)
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Schuman Harmanus te Harlingen 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)
Schumann 2e Luitenant in de 2e Divisie Bataillon 2e regiment Nassau hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin
W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris
le 8 juillet 1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17
& 18 juni 1815 enz jaar 1815 (5)
Schumber ….? Kapitein op het vergane Engelse Brikschip de Lampton staat vermeld in de opgaaf der Strandingen en
aanspoelingen op 16 november 1815 en daarna , gedurende het jaar 1816 op Schiermonnikoog enz. jaar 1817 (2)
Schurenga Sjoerd, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Schurer Andries Jacobus 20 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)
Schurer Andries Jacobus---- Robert J. B. Majoor Commanderende het depot van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Martens Hendrik welke
bij het Batt. is aangekomen als Plaatsvervanger voor Schurer Andries Jacobus te Oldeberkoop dat Martens voor zijne in dienst
treden in Sneek een Diefstal van geld heeft gepleegd enz. jaar 1815 (1)
Schurer Andries Jakobs 20 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)
Schurer B. ---- Eijsing van B. P. Lt. Kolonel van het 8e Bataillon Landstorm te Beetsterzwaag verzoekt hoe hij moet handelen
ten 1e om de Veerschippers enz. en ten 2e omtrent de officieren en onderofficieren die weigeren de vereischte distintive tekenen
aan te schaffen enz. verder worden genoemd Bosma….?, Geerligs G., Veenstra H, s., Kielstra E. R., IJest K. D. en Schurer B.
enz.. jaar 1814 (9)
Schurer B. Capitein bij de 5e Comp. Landstorm te Dragten hij schrijft een brief aan de Schout van Dragten en ondertekend deze
betreffende het verloop van de Wagt te Dragten en de weigering van de Nagtwagt van de 6e Comp. 8e Bataillon Landstorm met
het reglemet enz. enz. jaar 1814 (8)
Schurer B., Kapitein hij wordt voorgesteld aan de Gouverneur van Vriesland door de Luitenant Kolonel Eysinga van B. P. als lid
van de Krijgsraad van het 8e Bataillon van de Landstorm te Dragten enz. jaar 1814 (1)
Schurer Bartholomeus 1e Luit. komt voor op>> Meulen van der Johannes E.. Kapitein en Kommandant der Dienstdoende
Schutterij te Dragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij
de gevraagde staten van de Officieren zal opzenden enz. jaar 1816 (4)
Schurer Bartholomeus Deurwaarder Executeur jaar 1814 (1)
Schurer Bartholomeus 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)
Schurer Bartholomeus te Koudum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879
(3)
Schurer Bartholomeus, hij blijft nalatig in het betalen van zijn aanslag in de Directe Belastingen over de jare 1815 en reeds door
de Deurwaarder van Leeuwen te Beetsterzwaag enz. enz. jaar 1815 (1)
Schurer Casper, 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)
Schurer Frans Mathijs, staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Schurer Gauke te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Schurer J. A?. te Makkinga 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)
Schurer J. B. hij is de Nieuw benoemde Onderwijzer op de school te Suawoude en dat hij zal worden uitbetaald de Rijks Jaar
wedde aan die school verbonden enz. jaar 1840 (4)
Schurer J. H. te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Schurer J. J. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan Z.M. de
Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 jaren geheel
opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de zelve spoedig
zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)
Schurer J. M. 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)
Schurer J. M.---- Kerken: een request van de kerkvoogden der Hervormde kerk van Makkinga voor onderstand van fl. 700.=
voor de reparatie van hun kerktoren getekend door Landmeter B. W. en Schurer J. M. en Dachne van J. enz. 1822 (4)
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Schurer J. M. te Makkinga wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Schurer J.\M. te Makkinga 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)
Schurer Joh. J. te Makkinga een handgeschreven brief met zijn handtekening, hij bedankt als lid van het college van zetters voor
de beastingen gem. Ooststellingwerf en in zijn plaats is benoemd Joustra Korn. Wethouder der Gemeente Appelscha, ook
genoemd Hoekstra Age, 49 jaar Bakker te Appelscha staat op de lijst van voordracht voor lid van het college van zetters voor
de belastingen gem. Ooststellingwerf jaar 1919 (6)
Schurer Johannes Jacobus te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde
Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een
gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Schurer Matthijs te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Schurer P. te Koudum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor
van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ondertekend namens de Grietman Nauta G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn van
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken
in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Schurer P. te Koudum , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (als koper van Dranken in de maand
Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Schurer P. te Koudum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Schurer P. te Koudum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Schurer Pier gwezen assistent bij het geregt van de Grietenie van Ooststellingwerf , Onderwerp: zijn request betreffende een
verzoek om een pensioen enz. jaar 1816 (2)
Schurer Pier te Makkinga (ondertekend als Pier Schuerer) een handgeschreven brief met zijn handtekening , Onderwerp: een
ingediend request over zijn tractement, pensioen, zijn oranjetrouw, zwakheid van zijn vrouw enz. enz. 1816 (4)
Schurere Pier te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Schuring ….? Haskerland Kapitein op de Menno 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 1884 (2)
Schuring ….? Kapitein op de Anthina, jaar 1838

Schuring de weduwe te Spannum 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)
Schuring J. D. Predikant te Delft tot Classificaal Secundus Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der
door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Schuring J. D. predikant te Rockanje hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit enz. hebben goedgevonden
en verstaan hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Pauw ….? Die beroepen is naar Brussel enz. jaar 1816 (4)
Schuring J. D. te Delft 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)
Schuring J. D. te Delft 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)
Schuring J. D. te Delft, 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)
Schuring J. D. te Rockanje Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Schuring Jan Kapitein op de Pieternella, jaar 1837
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Schuring Philip 655 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)
498/10, 6
Schuring Pieter Lefferts staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolsward die
21-05-1841
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)
379
Schuringa A. B. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
03-06-1819
1819 (3)
424-27
25- Schuringa A. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
05-1821
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)
1070-8
Schuringa A. B. te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
665-708
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
28-10-1840
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier
(11)
966/7 en
Schuringa A. B. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14, 9
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
27-08-1839
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
453
Schuringa Auke B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
03-05-1822
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
708-5_18
Schuringa de weduwe te Spannum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I.
20-07-1841
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)
833-2
Schuringa de weduwe te Spannum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841
24-08-1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
Hennaaren diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
deradeel
526-1, 18
Schuringa de weduwe te Spannum te Hennaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een
22-05-1840
document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
307
Schuringa Ede Sjoerds is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en
31-03-1815
een opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar 1815 (7) (1)
gevangenen nummer 149
958-C/1
Schuringa Eede Sjoerd van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der
26-11-1814
Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)
988-3, 18
Schuringa J. de weduwe te Spannum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
Bladzijde 1
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
966/7 en
Schuringa J. T. te Waaxens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14, 9
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
27-08-1839
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
7-A bijl. 1
Schuringa Jan S., 42 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Mannen
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
Correctie
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
26-03-1824
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)
958-C/1
Schuringa Jan Sjoerd van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der
26-11-1814
Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)
307
Schuringa Jan Sjoerds is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en
31-03-1815
een opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar 1815 (7) (1)
gevangenen nummer 150
1070-8
Schuringa L. F. te Hartwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
279-321
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
28-10-1840
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
966/7 en
Schuringa L. F. te Hartwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladz.5>>
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
27-08-1839
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
1149- 4
Schuringa Meinte Hendriks komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter
21-11-1815
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)
379
Schuringa T. B. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
03-06-1819
1819 (3)
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Schuringa T. T. te Waaxens 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)
Schurnier ?? 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)
Schut (Schiet?) Hylk huisvrouw van Elzinga Johannes Mr. Vleeschhouwer te Leeuwarden aannemer van rundervlees en rundvet
voor de gevangenis te Leeuwarden, hij krijgt de deurwaarder Harmenzon Lambr, aan zijn huis omdat hij zijn verplichtingen
enz. enz. jaar 1816 (4)
Schut D. G. , voor hout, een aanbesteding van voornoemde goederen ter verpleging der gevangenen te Leeuwarden gedurende
de eerste 6 maanden van 1825 met vermelding van prijzen jaar 1825 (4) (Dossier 15)
Schut D. G., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in voor
Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe, Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., Miedema
B., Horst van der S.., Dirks N. J., Gorter W. O., Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R., Zijlstra R. S., Zijlstra W. J., Ottema F.
de weduwe, Brinksma J., Wilde de H. H., Walle J. K. F., Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger S. R. ,
Kroontje A. A., Schut D. G., Vries de G.J., Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H., Hazelhoff F., Swarts
J. J., Wiemers H., Douwes Y., Visser U., Wiemers H., Swarts F. J., Lubberts F., Douwes Y., Visser U., Horst van der J.,
Brugts J., Zijlstra R. J., jaar 1824 (21)
Schut Dirk Gabes staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die
Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en
vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Schut Gabe Dirks, 130 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)
Schut J. A.---- Stapert Meile , Veldwachter,m hij heeft een collecte gedaan voor fonds ter aanmoediging en ondersteuning van
de gewapende dienst, maar door de geringe opbrengst van 2 halve centen is het vermoeden opgekomen dat deze veldwachter het
zaakje oplichte, hij was geweest bij Wassenaar P. A. te Oude Bildtzijl (thans te Marssum) en later bij Lint J. J. en Schut J. A. te
Nieuwe Bildtzijl maar die hadden niets gegeven volgens hem enz. enz. jaar 1883 (4)
Schut J. 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)
Schut Johannes , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33, * 27-03-1813 Alkmaar, 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)
Schut Pieter te Koudum, zittende Zetter van de gemeente Oldephaert c.a. jaar 1919 ( 4)
Schut van de Meye B. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Schut W. te Alkmaar, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz.
het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie
tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz jaar 1824 (5)
dossier 40
Schut W. te Alkmaar, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz.
het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie
tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5)
dossier 40
Schute? Simon J. 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)
Schutjes Josephus te Dommelen wordt vermeld als militair in een document; Afdeling Militaire zaken Noord Braband met 7
kolommen informatie, jaar 1841 (4)
Schutma ….? te Oostrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van
Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier
met ca. 1000 namen (132)
Schutt St. Jac. is over 1812 nog schuldig aan belasting en grondpagten staat vermeld in een document genaamd de decalculatie
van de begroting over 1813 en van 1812 en 1811 heeft een voordelig slot van f. 10142 Franc en 35 cent. jaar 1814 (6)
Schutte Adam wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Schutte Berend ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos, Adema Lollius voogd en vader van Epke,
Anna Adema, Catharina Adema, Sara Susanna Adema, Diderieka Adema, Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius Adema,
en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig
gehuwd met Asbeck Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje
gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina gehuwd met Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen
hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van Menalda Simon, tevens Brunger Hendrik, Schutte Berend beide
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wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans als voogd over de kinderen van Jongsma
Wiggle Remmerts en Jansma Jeltje Klazes en wel Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles Jongsma , en Durkje Wiggles
Jongsma , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma Jentje Lieuwes onderwerp
Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het
gekochte en bij welke Notaris en waar en tegen welk bedrag, jaar 1841 (4)
Schutte Gerrit * 1793 Zwolle wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken met een
opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel
slecht gedrag, gedurende de maand augustus 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn
weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en
legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)
Schutte Gerrit * Zwolle 03-03-1817, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht,
voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit
hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Schutte Gerrit 280 Havelte 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)
Schutte Gerrit wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure
dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Schutte H. A. Predikant te Oost Capelle tot Classificaal Gecommitteerde Secundus te Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt
van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge
der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning
der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Schutte H. A. te Oostcapelle 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)
Schutte H. van beroep R. K. Pastoor te Steggerda het betreft een door hem geschreven en ondertekende brief met als onderwerp
de voorgenomen herstellingen van de Pastorij enz. jaar 1839 (7)
Schutte Harmen 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)
Schutte Hendrik 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)
Schutte 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)
Schutte Jan 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)
Schutte Jan Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18
Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen,
dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de Rentmeester der
Domeinen van Vollenhove de Heer Sloet tot Westerholt., jaar 1818 (3)
Schutte Jan, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en
Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel jaar 1819 (4)
Schutte Repelius H. R. Cockengen, 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)
Schutte Repelius H. R. te Cokengen, 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)
Schuttelaar ….? te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde
zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard
van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke
beesten in Vriesland (47)
Schuttelaar ….? te Steenwijk hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde
zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard
van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke
beesten in Vriesland (47)
Schuttelaar A. hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie
District Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
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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)
Schutten Hendrik D. te Mildam Winkelier in waren van de 1e soort 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 (5)
Schutten Hendrik Durks een procesverbaal van bekeuring omdat hij als Smit gepatenteerd staan maar zig niet als koopman van
Slijpstenen en ijzer hadden gepattenteerd enz. enz. jaar 1824 (4)
Schuttens Johannes 565 Dragten is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Schutter G. H. te Oosterland, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.
jaar 1824 (5) dossier 40
Schutter J. te Bozum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Schutter Jan 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)
Schutter Vrouke gehuwd met Jongbloed G. , 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)
Schutterij---- Leeuwarden: een staat van draagbare wapenen waarmede de schutterij van Leeuwarden enz. en welke in de
magazijnen voorhanden zijn enz. jaar 1814 (5)
Schutterij---- Leeuwarden: een staat van draagbare wapenen waarmede de schutterij van Leeuwarden enz. en welke in de
magazijnen voorhanden zijn enz. jaar 1814 (2)
Schuttevaer Courantenstukjes waarin voorkomen de Tolheffingen in Friesland , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering
van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen
dossier jaar 1898 (14)
Schuttevaer Schippers Vereniging Een krantenartikel over Meting Binnenvaartuigen , Onderwerp: Stukken betreffende de
invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te
betalen dossier Jaar 1899 (44)
Schuttevaer Schippers Vereniging Meting Binnenvaartuigen Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven,
gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (14)
Schuttinga G. R.---- Rintjes Baukje de weduwe, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 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)
Schuttinga G. R.---- Rintjes Baukje de weduwe, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 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)
Schuttinga G. R.---- Rintjes Baukje de weduwe, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 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)
Schuttinga Geert Rienks, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 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)
Schuttinga Geert Rienks, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 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)
Schuttinga Geert Rienks, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 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)
Schuttinga Geerts, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 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)
Schuttinga Geerts, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 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)
Schuttinga Geerts, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 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)
Schuttinga Rienk Geerts de weduwe, 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
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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)
Schuttinga Rienk Geerts de weduwe, 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)
Schuur B. H. Schipper op de Herstelling 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)
Schuur Christiaan, 120 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)
Schuur G. E. Harlingen Kapitein op de Agatha, jaar 1841 (1)
Schuur H, , 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)
Schuur Hnedrik Pieters Eigenerfde te Oldeholtpade Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (4) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Schuur J. nr. 178 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)
Schuur Johs. Bouilon, 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)
Schuur O. Pz., Handgeschreven brief met handtekening van O. Schuur Pz. Te Oudega, jaar 1840
Schuur P. te Koudum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen
van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

Schuur ter Freerk 161 Steenwijk 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)
Schuur ter Klaas, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Schuurhof Dirk ----Groenendal Hendrikus Beuckers , Schoenmaker te Leeuwarden en Groenendal Tjitske gehuwd met
Schuurhof Dirk , een handgeschreven brief met 2 handtekeningen van Tjitske en Hendrikus Beuckers Groenendal , onderwerp
een aanslag van fl. 50.=, jaar 1824 (2)
Schuurhof Dirk te Leeuwarden hij krijgt een proces verbaal betrefende zijn beroep als Inlandsche Kramer enz. omdat hij niet het
vereiste patent bezit enz. enz. jaar 1825 (4)
Schuurhof J. 33 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)
Schuurhof Johannes, 939 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)
Schuuring ….? de weduwe te Zwartsluis, 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)
Schuuring J. D. te delft 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)
Schuuring J. D. te Delft, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.
jaar 1824 (5) dossier 40
Schuuring Zwaantje---- Platte Klaas Rinzes * 12-08-1798 z.v. Platte Rinze Klazes en Schuuring Zwaantje 1 is zijn volgnummer,
hij staat vermeld in een door Stellingwerf S. B. Assessor plv Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den
dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Schuuringa Jan, 71 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
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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)
Schuurlingh Roelof thans leeraar der Doopsgezinden te Hindelopen en Molkwerum onderwerp dat de Diakenen van Oude
Bildzijl en Hallum enz. jaar 1818 (3)
Schuurman K. W. staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken dat voormelde naar aanleiding van een request met goedvinding van ons hun ontslag te
verlenen bij de Schutterijen (functie en district vermeld) enz. jaar 1816 (3)
Schuurman Berendt Boer 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)
Schuurman D. R. hij is mede ondertekenaar van een request betreffende dat zij het belang hunner schooljeugd in aanmerking
nemende tevens de onmogelijkheid inziende voor eene enkele onderwijzer en dat zij een verzoek aan het grietenij bestuur van
Opsterland hebben gedaan maar dat die niet bij magte is enz. daarom dit request aan den Gouverneur Staadsraad van Vriesland
enz. jaar 1839 (5)
Schuurman Dieuwke 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)
Schuurman Dirk * 08-02-1789 Amsterdam ; hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met
briefjes van ontslag weggezonden zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd,
neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met
aanmerkingen en het regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)
Schuurman E. B. 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)
Schuurman Eelke, 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)
Schuurman Evert Bokes te Ureterp , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Ureterp enz. enz. jaar 1822 (4)
Schuurman Evert Bokes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Ureterp in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Schuurman Evet Boekes te Ureterp 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)
Schuurman F. Harlingen Matroos op de Kenau Hasselaer, jaar 1837
Schuurman Frans Matroos, jaar 1837
Schuurman G. H. wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van
Lotelingen der Militie voor hrt regt van Plaatsvervanging van den 13 eptember 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor
Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)
Schuurman Hendrik Wilhelm 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 Noord Holland jaar 1819
(4)
Schuurman J. Pastoor op de Joure jaar 1818 (1)
Schuurman J. B.---- Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Ooststellingwerf ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Foppens M. Barteld ontboden is teneinde hem met de schout en dat hij geene
inschrijving had ontvangen en dat Sickenga E. een brief ondertekend dat op verzoek van zijn zijn zoon Sickenga Eisse Edes te
Wolvega dat hij verschoond mag blijven van de post als 2e Luitenant terwijl hij door siekelijke omstandigheden enz. volgens de
ondertekende verklaring (aanwezig) van de heer Schuurman J. B. dokter te Steenwijk enz. jaar 1817 (4)
Schuurman J. J. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort
schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en
Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz.
jaar 1817 (5) dossier (8)
Schuurman J. Pastoor op de Joure, een Mandaat no. 536 ter betaling over het 1e en 2e kwartaal van 1816 groot f. 150.- jaar 1816
(1)
Schuurman J. Pastoor te Joure betreft zijn tractement van 75 gulden jaar 1817 (1)
Schuurman J. Pastoor te Joure, een mandaat voor uitbetaling van fl. 75.= jaar 1820 (1)
Schuurman Jacob 27 jaar wonende te Meppel, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de betrekking
van Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1915 (2) (dossier 7)
Schuurman Jacob die benoemd is als Veldwachter te Het Bildt, heeft voor deze functie alsnog bedankt enz. enz. jaar 1920 (1)
Schuurman Jacob Douwes te Ureterp, Beurt en Veerdienst van Haulerwijk 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)
Schuurman Jacob te Meppel, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en Congierge
in de Gemeente Utingerdeel, Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld jaar 1914 (3)
dossier (8)
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Schuurman Jacob te Ureterp, Beurt en Veerdienst van Haulerwijk 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)
Schuurman Jacob. 31 jaar , agent van Politie te Sloten wordt als Veldwachter aangesteld in Leeuwarderadeel en Oolderts Siefko.
34 jaar, Veldwachter van Gaasterland ook aangesteld in Leeuwarderadeel jaar 1920 (3)
Schuurman Laurens Franciscus, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 05-03-1820 Groningen , hij wordt vermeld op
een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen
verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische
bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte,
Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1841 (4)
Schuurman Lenze Bokes---- Reindertsma Oene Reinderts eigenaar onder Borenbergum heeft bezwaar en verzoekende dat de
belastbare opkomst is gebragt op drie en zeventig guldens en zeven en dertig cents enz. in vergelijking tot de opkomst en groote
van zijn Hooilanden in vergelijking aan Schuurman Lenze Bokes die heeft te Ureterp enz. heeft zig naar de gemeente begeven
met Vries de Pieter Gooitzens Taxateur van de Gouverneur en Wieland Meine Taekes Taxateur benoemd door den klager verder
wordt er twee zetters genoemd en wel Gaastra Roel Baukes en Buursma Tjeerd A. en de Assessor Sijtsema E. ( Erryt) enz. alle
genoemden ondertekenen dit document enz. jaar 1818 (8)
Schuurman M. W. te Baijum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Schuurman Pieter---- Noord van Dirk en Houten van Hilbert Aukes van de Belastingen gestationeerd te Bolsward hebben
opgemaakt een Proces Verbaal tegen Schuurman Pieter Bakker van beroep te Bolsward een gesloten transactie om vervolging te
voorkomen wegens overtreding op de reglementen van de plaatselijke Belastingen enz. jaar 1839 (4)
Schuurman Pieter----Noord van Dirk en Houten van Hubert Aukes Commiesen der Belastingen te Bolsward maken Proces
Verbaal op tegen Schuurman Pieter van beroep Broodbakker te Bolsward wegens frauduleus inslag van 248 ponden ongebuild
tarwemeel enz. jaar 1839 (4)
Schuurman Roelof Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te Groningen. Flankeur Overleden te Amboina 9-11-1836, (3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Schuurman 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)
Schuurman S. B. hij is mede ondertekenaar van een request betreffende dat zij het belang hunner schooljeugd in aanmerking
nemende tevens de onmogelijkheid inziende voor eene enkele onderwijzer en dat zij een verzoek aan het grietenij bestuur van
Opsterland hebben gedaan maar dat die niet bij magte is enz. daarom dit request aan den Gouverneur Staadsraad van Vriesland
enz. jaar 1839 (5)
Schuurman Simon Dorides, ---- Mandema Willem Fokkes , Schuurman Simon Dorides, beide gepatendeerde Tappers te
Harlingen verzoeken om drie maal in de week trot 11 uur s’ avonds de Viool mogen spelen want wij zijn er vsan overtuigd dat
de Zeevarenden enig vermaak tegeven en in de gelegenheid te stellen voor de Viool kunnen dansen enz. enz. enz. enz. jaar 1823
(4)
Schuurman Simon Douwes---- Mandema Willem Fokkes en Schuurman Simon Douwes , Onderwerp: een Request enz. jaar
1823 (1)
Schuurman T.---- IJlst: Onderwerp herbouwing van de kerk door Schuurman T. en Meulen van der K. Timmerlieden te Ijlst enz.
enz. jaar 1822 (1)
Schuurman Thomas Take ondertekend als samen met anderen (Burgemeesteren en Zetters van IJlst) een document betreffende
de huurwaarde van huizen enz. jaar 1817 (1)
Schuurman Tomas J. Sluis van der Jan S. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Schuurman Z. B. te Ureterp van beroep Schoenmaker verhuurder , 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)
Schuurman{s} Wybe J. Koopman 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)
Schuurmans J. , R.C. Pastoor op de Joure, een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verklaart ontvangen te
hebben fl. 75.= enz. jaar 1818 (1)
Schuurmans J. R. K. Pastoor te Joure Onderwerp: zijn tractement en toelage enz. Jaar 1822 (1)
Schuurmans Jelle te Bakkeveen, Beurt en Veerdienst van Dragten naar Bakkeveen, 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).
Schuurmans ….? de weduwe----Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps
Tucht en Werkhuis te Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere
enz. tevens verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)
Schuurmans Andries, 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)
Schuurmans B. A. te Warga staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Schuurmans B. A. te Warrega (Warga) 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
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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)
Schuurmans B. 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)
Schuurmans B. 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)
Schuurmans Beerend 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)
Schuurmans Berend H. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Schuurmans Berend H. 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)
Schuurmans Berend 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)
Schuurmans C. 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)
Schuurmans E. T. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Heeg in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Schuurmans Ebeltje Jacobs---- Jong de Jacob Fokkes * 1818 van beroep schippersknecht zoon van Lefferts Fokke en
Schuurmans Ebeltje Jacobs in zijn ontvangen Militie Certificaat staat zijn voornaam verkeerd vermeld als Jan dat misschien een
schrijffout in het Loting register zal zijn en de voornaam van de moeder is IJbeltje in plaats van Ebeltje enz. jaar 1841 (4)
Schuurmans Ente Fakes Boer te Heeg hij wordt voorgedragen als schatter voor de Gemeente Nijland voor het jaar 1825 enz. jaar
1825 (3)
Schuurmans Ente Taekes Boer te Heeg en Oneides Hermanus rentenier te Oudega worden voorgedragen als schatter der
belastingen voor het district van Scharnegoutum en benoemd in het district van Nijland en Scharnegoutum enz. jaar 1825 (8)
Schuurmans Ente Taekes Mr. Timmerman wonende te IJlst in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder
staat dat hij in den jare 1798 is aangesteld als Luitenant bij de plaatselijke Burgermacht en nu is betrokken bij de Landstorm in
IJlst zonder Rang en alsoo is gedegradeerd en dat hij volgens de regels niet onder zijn vorige rang enz. jaar 1815 (1)
Schuurmans Ente Takes te Heeg, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang Heeg enz. enz. jaar 1822 (2)
Schuurmans Ente te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke
ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven
beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend,
Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Schuurmans Ente Teekes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van
besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal
gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen) in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega,
Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)
Schuurmans F. J. staat vermeld op het document samen met 7 inwoners van Waaxens: 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)
Schuurmans Freerk staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of
Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het
voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
Schuurmans H. M. 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)
Schuurmans H. te Oosterlittens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Schuurmans H. U. van beroep Koopman en Landbouwer 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)
Schuurmans H. W. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland
betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal
plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)
Schuurmans H. W. 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)
Schuurmans Hans de weduwe 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)
Schuurmans Hans e weduwe van, 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)
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Schuurmans Hendrik H.---- Hilverda Sijtske Jacobs weduwe van Goedhart Sijbolt Johannes, Schuurmans Hendrik H. en Pol
Dirk Bakkers te Workum schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland en geeft met eerbied te kennen
dat zij bij Proces Verbaal opgemaakt door Huurmans Rinze J. en Boer de Lucas commiesen der 2e klasse bij de belasting
bekeurd zijn voor het verkopen van Marsepijnen letters en Taarten enz. jaar 1840 (6)
Schuurmans Hendrik W. 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)
Schuurmans Hendrik, ---- Andrea Johannes Percepteur te Nijland Onderwerp: een aanslag en verkoop van paarden tevens het in
beslag nemen van goederen toe gerechtelijk vervolgd Bangma Hayo, Boer de Sytze Haantjes, Bruinsma Fedde Oeges, Abma
Ruurd Freerks, Schuurmans Hendrik en Rollema Dirk Eeltjes allen ingezetenen van Nijland gemelde personen zich intussen enz.
enz. dit stuk is geschreven en ondertekend door de Deurwaarder in het arr. Sneek Donker J. R. jaar 1814 (2)
Schuurmans J en Vlaming J. beide R.C. Pastoor de 1e op Joure en de 2e te Franeker ontvangen een ordonnantie betreffende een
toelage en een verhoging enz. jaar 1821 (2)
Schuurmans J. R.K. Pastoor te Joure, een handgeschreven brief met zijn handtekening , een bedankbrief voor de toelage van f.
75 enz. jaar 1820 (1)
Schuurmans J. hij ontvangt fl. 75.= wegens toelage op het 2e kwartaal enz. enz. en Vlaming ….? fl. 50.= als verhoging op zijn
toelage op het 2e kwartaal enz. jaar 1820 (1)
Schuurmans J. Pastoor op Joure Onderwerp; een mandaat, jaar 1817 (1)
Schuurmans J. ---- Zorn J. L. hij is R.C. Pastoor te Heeg en Schuurmans J. hij is R.C. Pastoor te Joure Onderwerp; 2 mandaten
ter betaling van voor de eerste het 2e en 3e kwartaal 1818 en de laatste 1e kwartaal 1819 (1)
Schuurmans J. , R. K. Pastoor op de Joure een handgeschreven brief met handtekening dat hij zijn gelden over het derde
kwartaal enz. heeft ontvangen jaar 1820 (1)
Schuurmans J. , R.K. Pastoor op de Joure een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij mededeeld het tractement
van fl. 75.= van het 1e kwartaal dezes jaar heeft ontvangen enz. jaar 1819 (1)
Schuurmans J. , R.K. Pastoor op de Joure Onderwerp; zijn jaarlijkse toelage jaar 1819 (1)
Schuurmans J. , R. K. Pastoor te Joure een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin heij mededeeld de toelage te
hebben ontvangen van fl. 75.= enz. jaar 1820 (1)
Schuurmans J. de weduwe Staat vermeld in een Staat van Declaratien wegens gedane leveranties ten dienste van de
Huishoudelijke dienst in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding van het geleverde product en het
bedrag enz. jaar 1841 (3)
Schuurmans J. een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verklaart dat hij zijn tractement van fl. 75 heeft
ontvangen enz. aar 1819 (1)
Schuurmans J. H. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer
Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de
Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het
onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)
Schuurmans J. J. te Warrega (Warga) 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)
Schuurmans J.---- Kirch E. Pastor te b Warrega (Warga) en Schuurmans J. Pastor op Joure Onderwerp hun tractement 4e
kwartaal 1816 , jaar 1817 (1)
Schuurmans J. O. te Wons staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Schuurmans J. O. te Wons staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Schuurmans J. ontvangt een ordonnatie van f. 75.= als Pastoor op de Joure enz. jaar 1821 (1)
Schuurmans J. Pastoor , een request onderwerp; dat hij al sinds 1796 pastoor is en een toelage van 300 gulden enz. enz. jaar
1818(2)
Schuurmans J. Pastoor op de Joure een handgeschreven brief van hem met zijn handtekening waarin hij bevestigd dat hij voor
het 2e kwartaal fl. 75.= heeft ontvangen enz. jaar 1821(1)
Schuurmans J. Pastoor op de Joure hij ontvangt een mandaat ten gunste van hem en ook genoemd Vlaming J. te Franeker
Pastoor aldaar jaar 1821 (1)
Schuurmans J. Pastoor op de Joure hij ontvangt een mandaat van fl. 75.= enz. jaar 1818 (1)
Schuurmans J. Pastoor op de Joure hij ontvangt een mandaat van fl. 75 enz. jaar 1821 (1)
Schuurmans J. Pastoor op de Joure , onderwerp: zijn tractement van het derde kwartaal dezes jaars enz., jaar 1816 (1)
Schuurmans J. Pastoor op de Joure een ordonnantie van betaling toelage enz. jaar 1822 (2)
Schuurmans J. Pastoor op de Joure hij ontvangt een mandaat van fl. 75 jaar 1821 (1)
Schuurmans J. Pastoor op de Joure hij ontvangt fl. 75 jaar 1817 (1)
Schuurmans J. Pastoor op de Joure ontvangt zijn tractement voor het 3e kwartaal enz. jaar 1818 (1)
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Schuurmans J. Pastoor op de Joure, hij bedankt de Directeur Generaal voor de ontvangst van zij tractement over het 3e kwartaal
dezes jaar groot f. 75.= enz. jaar 1821 (1)
Schuurmans J. Pastoor op den Joure mandaat no. 3932 groot f. 75 ten behoeve van hem jaar 1820 (1)
Schuurmans J. Pastoor te Joure een ordonnantie betreffende zijn toelage jaar 1822 (2)
Schuurmans J. Pastoor te Joure een ordonnantie ten zijne gunste over het 1e kwartaal van fl. 75 jaar 1822 21)
Schuurmans J. Pastor op de Joure een handgeschreven brief met zijn handtekening. Onderwerp betaling van fl. 75.- voor zijn
tractement 4e kwartaal 1815 (2)
Schuurmans J. Pastor op de Joure, een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp; hij ontvangt 75 gulden voor
enz. enz. jaar 1817 (1)
Schuurmans J. R. C. Pastoor op de Joure, een handgeschreven brief door hem ondertekend betreffende een dankwoord voor zijn
betaalde tracement enz. jaar 1817 (1)
Schuurmans J. R. K. Pastoor te Joure hij schrijft en ondertekend een brief dat hij de toelage betreffende het eerste kwartaal van
1822 heeft ontvangen enz. jaar 1822 (1)
Schuurmans J. R. K. Pastoor te Joure in een handgeschreven brief met zijn handtekening vermeld hij dat de toelage over het 1e
en 4e kwartaal 1820 ten bedrage van enz.door hem is ontvangen enz. jaar 1821 (2)
Schuurmans J. R.C. Pastoor op de Joure een door hem geschreven en ondertekend verzoek betreffende betaling van zijn
tractement over het eerste kwartaal dezes jaar enz. jaar 1817 (1)
Schuurmans J. R.C. pastoor te Joure schrijft en ondertekend een brief betreffende de ontvangst van een verhoging op zijn toelage
enz. jaar 1820 (1)
Schuurmans J. R.K. (stuk is na 765 voor 773) Pastoor op de Joure, een bewijs van ontvangs van fl. 150 tractement enz., een
handgeschreven brief met zijn handtekening. jaar 1818 (1)
Schuurmans J. R.K. Pastoor op de Joure , een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij vermeld dat hij zijn toelage
van het 4e kwartaal 1821 heeft ontvangen jaar 1822 (1)
Schuurmans J. Roomsch Catholijken Pastoor, hij ondertekend een brief dat hij heeft ontvangen ene ordonnantie van f. 75.= als
toelage over het 2e kwartaal enz. jaar 1819 (1)
Schuurmans J. rustend Pastoor in Uden een door hem handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp: Doopcedel en
opgave van woonplaats voor zijn pensioen enz. jaar 1823 (2)
Schuurmans J. Rustend Pastoor te Uden Noord Braband wonende, een handgeschreven brief met zijn handtekening, hij heeft
zijn ontslag bekomen en is den 22e Augustus vertrokken tevens ontvangt hij als emiraat predikant een bedrag van fl. 220 per
jaar enz. jaar 1822 (1)
Schuurmans J. T. de weduwe te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het
Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk
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)
Schuurmans J. T. te Workum 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)
Schuurmans J. T. te Workum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Schuurmans J.---- Zorn J. L. Pastoor te Heeg ontvangt zijn tractement over het 1e kwartaal en Schuurmans J. Pastoor op de
Joure over het 4e kwartaal met bedragen enz. enz. jaar 1819 (1)
Schuurmans Jacob Agent van politie te Sloten, een handgeschreven brief met zijn handtekening zijn verzoek en benoeming tot
Veldwachter te Het Bildt jaar 1920 (5)
Schuurmans Jacob Jelles 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)
Schuurmans Jacob Jelles staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude
Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz.
jaar 1815 (5) dossier (9)
Schuurmans Jacob te Meppel, 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)
Schuurmans Jan Simons 290 Vollenhove 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)
Schuurmans Jelle 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)
Schuurmans Joannes Pastoor der R.C. gemeente heeft zijn ontslag wegens zwakheid gevraagd op den 23e Augustus en heeft
bekomen er staat een P.S. dat de heer Jorna ….? tot Pastoor te Harlingen is benoemd jaar 1822 (1)
Schuurmans Joannes te Joure staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Aartspr.
Haan de H. met de namen van alle 30 Pastoors en 5 Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook hoeveel zielen
de kerk had jaar 1818 (4)
Schuurmans Johanes R. C. Pastoor, hij heeft een request ingediend voor het verkrijgen van het Emiraat en dat hij de Priesterlijke
bediening heeft waargenomen zedert den jare 1799 zoo te Oosterwierum als op de Joure enz. jaar 1821 (2)
Schuurmans Johannes R.C. Pastoor in de Joure een rekwest van hem om met een Emiraat begunstigd te worden enz. enz. jaar
1818 (2)
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Schuurmans Johannes Pastoor op de Joure geboren 15-01-1770 te Uden en dat hij sedert de 2e Februari 1799 de functie van
Pastoor heeft uitgeoefend in Friesland, dat hij nu door ziektens verzwakt niet meer in staat is om zijn diensten naar behoren enz.
enz. verzoekt om een Emiraat te mogen bekomen en er wordt enige inlichtingen over hem ingewonnen enz. jaar 1821 (2)
Schuurmans Johannes, 159 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)
Schuurmans K. W. 2de Luit. hij behoord tot de staf van het 12e Bataillion Landstorm 2e Compagnie jaar 1814 (1)
Schuurmans K. W. 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)
Schuurmans K. W. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie
Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)
Schuurmans K. W. te Baaijum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze
eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Schuurmans Klaas Willems te Dronrijp hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij
den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Schuurmans Klaaske J. te Parraga 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)
Schuurmans L. S. te Boxum, 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)
Schuurmans Martinus. 189 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)
Schuurmans Matthias, Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben
onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats, Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)
Schuurmans Meinte te IJlst ; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Schuurmans Meinte, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Schuurmans O. J. de weduwe te Burgwerd 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)
Schuurmans O. J. te Burgwerd 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)
Schuurmans Otte Jans---- Douma Sjerk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden te Burwerd en gebruiken van landerijen
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de kerkvoogden van Schalsum en den heer Dorhout A. te
Leeuwarden en Giffens van R. te Sneek en Schuurmans Otte Jans en Eelkema Jarichius en Sjoerds Pier te Witmarsum en
Rijpma Johannes Ubbes aldaar die de landerijen in eigendom behoren maar dat enz. jaar 1815 (3)
Schuurmans Otte Jans---- Witte de B. Schout van de gemeente Witmarsum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Douwma Sjierk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden te Hiemert onder de Dorpe Burgwerd
betrekkelijk de bepoldering aan de Hiemertelaan dat de Molen in de Polder onder de benaming Kriete door Douwma Sjierk Jelles
in gebruik is verder genoemd als eigenaren van land Schuurmans Otte Jans, Rijpma Johannes Ulbes, Schuurmans Thomas Jetses,
Taekema Taeke Dirks en de overige erven van Taekema Dirk Taekes, Damstra Harmen Cornelis als gelastigde van Obbema
Gorrijs Douwes allen ondertekenen dit document enz. Jaar 1815 (7)
Schuurmans Otte Jans, 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)
Schuurmans Otte Th.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V.
“Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar
Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de
Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de
melkboer die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz.
enz. jaar 1894 (6)
Schuurmans Otte Thomas , Handgeschreven brief van de Timmerman Otte Thomas Schuurmans te IJlst, jaar 1840
Schuurmans P. J (of A.J.) 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
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allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar
1877 (3)
Schuurmans P. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Schuurmans P. J.---- Sjollema A. C. te Grauw en Schuurmans P. J. te Wommels provisioneel benoemde Schatters van het
Slagtvee welke niet gelijk is met de andere en zij niet geschikt waren voor deze functie enz. jaar 1824 (4)
Schuurmans P. J. te Wommels 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)
Schuurmans P. T. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Schuurmans P. T. de weduwe te Abbega 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)
Schuurmans Pier T. te Abbega, Hij tekent een brief samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij
kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz. en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega enz. enz. en dat zij
bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3)
Schuurmans S. Pastoor op de Joure zijn toelage van 2 maanden van fl. 75.= en Vlaming J. pastoor tr Franeker wegens
verhoging van zijn toelage enz. jaar 1820 (1)
Schuurmans Siemon Pieters plaatsvervanger voor Boer de Taeke Pieters hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen
informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd;
Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde
korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)
Schuurmans Simon Landswerver voor de Staande Armee wonende te Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland (hij ondertekend als Sijmon Schurrnans) geeft met eerbied te kennen dat zijn aanbehuwd zoon Schenkhuis Pieter
Nicolaas bij hem wonende onder de Stds Schutterij is getrokken en de vereischte Montering niet kan betalen enz. jaar 1815 (2)
Schuurmans T. 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)
Schuurmans T. 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)
Schuurmans T. J. de weduwe staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het
inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar
1840 (1) dossier (5)
Schuurmans T. J. de weduwe te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier
(11)
Schuurmans T. J. te Tjerkwerd 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)
Schuurmans T. J. te Warga staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Schuurmans T. J., Hij ondertekend mede als Gemeenteraadslid van Tjerkwerd het navolgende document; Personele Aanslag
over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd voor het tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de
Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Schuurmans T. T. te IJlst 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)
Schuurmans Thomas 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)
Schuurmans Thomas Jetses te Tjerkwerd 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)
Schuurmans Thomas Jetses---- Witte de B. Schout van de gemeente Witmarsum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Douwma Sjierk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden te Hiemert onder de Dorpe Burgwerd
betrekkelijk de bepoldering aan de Hiemertelaan dat de Molen in de Polder onder de benaming Kriete door Douwma Sjierk Jelles
in gebruik is verder genoemd als eigenaren van land Schuurmans Otte Jans, Rijpma Johannes Ulbes, Schuurmans Thomas Jetses,
Taekema Taeke Dirks en de overige erven van Taekema Dirk Taekes, Damstra Harmen Cornelis als gelastigde van Obbema
Gorrijs Douwes allen ondertekenen dit document enz. Jaar 1815 (7)
Schuurmans Thomas Jetzes---- Jong de Foppe Piers en Dou??ra? S. J. (handtekening onduidelijk) ondertekenen en brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij als Landeigenaren in een request betreft bepoldering zouden moeten zijn Takema
Dirk Takes erven, Schuurmans Thomas Jetzes, Obbema Gorrijt Douwes en de Kerk te Oosterend met vermelding van het aantal
\pondematen van elks enz. jaar 1815 (1)
Schuurmans Thomas Taekes te IJlst 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)
Schuurmans Thomas Takes te IJlst , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
IJlst enz. enz. jaar 1822 (3)
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Deel I
Blz. 2
00-00-1861
36-A
blz. 22
22-04-1824

Schuurmans Tjeerd 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)
Schuurmans Tjerk J. Boer 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)
18-A blz. 2
Schuurmans Tjerk Jans te Hieslum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
21-01-1824
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (2) dossier (45)
424-27
25- Schuurmans Tomas J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
05-1821
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)
107
Schuurmans Tomas, Hij staat vermeld op het document dat aan de Heeren Gedeputeerde Staten wordt verzonden met het
30-01-1817
verzoek om de belasting op Huurwaarde van ledige Erven in IJlst te ontlasten enz. jaar 1817 (2)
203
Schuurmans---- Veer van der Y, Wed. Schuurmans te Heerenveen De Ontvanger van de directe belastingen deelt mede dat
19-03-1814
genoemde persoon zich aldaar bevind. Jaar 1814 (2)
949/6-4
Schuurmans W. , wonende in de Gemeente Baarderadeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document
dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de
Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de
dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)
966/7 en
Schuurmans W. H. te Friens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladzijde 13
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
27-08-1839
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
526-1, 4
Schuurmans W. S. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
22-05-1840
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
708-5_4
Schuurmans W. te Oosterlittens staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W.
20-07-1841
B. (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
833-2
Schuurmans W. te Oosterlittens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de
24-08-1841
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Baarderadeel (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
615-2, 4-2
Schuurmans W. te Oosterlittens wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
19-06-1840
Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
1207
Schuurmans Wiebe Veldwachter te Bolsward, jaar 1916 (2)
03-08-1916
557
Schuurmans Wobbe H. en de weduwe van Wytzes Jan zij reclameren wegens onevenredige aanslag enz. enz. jaar 1819 (1)
09-08-1819
5
Schuurmans Wouter Hendriks Warga Stoomvaart Reder, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
13-11-1890
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
5
Schuurmans Wouter Hendriks,---- voor de volledige tekst zie bij Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris der Stoombootrederij
00-00-1890
“Warga” zend stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en Leeuwarden verder een folder met tekst
enz. jaar 1890
18-A blz. 4
Schuurmans Ype J. te Parraga wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
21-01-1824
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)
84
Schuurmans? M.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V.
15-11-1894
“Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar
Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de
Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de
melkboer die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz.
enz. jaar 1894 (6)
52
Schuurmanz J. J. R. C. Pastoor op den Joure schrijft en ondetekend een brief betreffende de ontvangst van zijn Tractement 4e
22-01-1818
kwartaal 1817 jaar 1818 (1)
66
Schuurrer Matthijs, Kastelein te Makkinga hij heeft in zijn huize te logeren gehad de gendarmerie met kost en drank en de
19-08-1814
paarden enz. enz. in 1811, 1812 en 1813 maar op zijn ingeleverde rekeningen nog geen betalingen heeft gehad enz. jaar 1814 (1)
36-A
Schuursma Antje J. Naaister van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende het
blz. 37
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met
22-04-1824
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)
7-A bijl. 2
Schuursma Hiltje P., 20 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
Vrouwen
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar
Huis Justitie
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt
26-03-1824
gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
7-A bijl. 1
Schuursma Hiltje, 227 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)
948-3
Schuursma Hiltje? staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing
11-10-1827
van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)
1246
Schwaner Eelkje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
05-07-1915
gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
1246
Schwaner Roelof, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
05-07-1915
gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
453
Schwart Christoffel, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
03-05-1822
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
424-26
25- Schwarts Jhr. B. C. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
05-1821
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
480
Schwarts Christoffel Jr. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
06-07-1820
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
424-28 25- Schwarts Chrst. Bern. J. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
05-1821
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)
153
Schwarts Jan---- Schwarts Johan Gotlieb Sergeant verzoekt in een door hem ondertekende brief, diende bij het 9e Bataillon
07-03-1815
Infanterie van Linie in Garnizoen te Leeuwarden gediend hebbende bij het 33e Regiment Hollandsche Jagers en als Sergeant
getrouwd met Visser Maria en hebbemde 2 kinderen enz. en vertrokken naar Den Bosch en Frankrijk enz. en zij verzoeken om
hun kind Schwarts Jan die is ingeschreven den 8-1-1810 bij de controle bij de 3e Comp. geboren te Wissekerke in Zuijd
Beverland bij Camperlanderveer en verzoekt een bewijs of zijn zoon nog levendig bevond of gestorven zijnde enz. jaar 1815 (1)
453
Schwarts Jhr. B. J. Baron, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
03-05-1822
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
153
Schwarts Johan Gotlieb Sergeant verzoekt in een door hem ondertekende brief, diende bij het 9e Bataillon Infanterie van Linie
07-03-1815
in Garnizoen te Leeuwarden gediend hebbende bij het 33e Regiment Hollandsche Jagers en als Sergeant getrouwd met Visser
Maria en hebbemde 2 kinderen enz. en vertrokken naar Den Bosch en Frankrijk enz. en zij verzoeken om hun kind Schwarts Jan
die is ingeschreven den 8-1-1810 bij de controle bij de 3e Comp. geboren te Wissekerke in Zuijd Beverland bij
Camperlanderveer en verzoekt een bewijs of zijn zoon nog levendig bevond of gestorven zijnde enz. jaar 1815 (1)
379
Schwartz Carel Baron van Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
03-06-1819
het jaar 1819 (3)
398
Schwartz Chr. R. J. Baron de te Rauwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
30-05-1818
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
379
Schwartz Jhr. Christoffel Bernand Julius Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting
03-06-1819
moeten betalen in het jaar 1819 (3)
480
Schwartz Jr. Christoffel Bernhard J. Baron de, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als
06-07-1820
persoon die 200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
398
Schwartzenberg J. A. te Dronrijp hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
30-05-1818
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
988-3, 25
Schwartzenberg ….? te Beetgum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
Bladzijde 1
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
615-2, 25,4
Schwartzenberg ….? te Beetgum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij
19-06-1840
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)
615-2, 25,4
Schwartzenberg ….? te Beetgumermolen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
19-06-1840
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)
1109
Schwartzenberg ….?---- Wagt van der Jacob , hij schrijft o.a. dat mijne klacht, dat de navolgende personen dat willen
08-11-1823
bevestigen Heemstra en Sytzema te Kollum en te Leeuwarden , Schwartzenberg en de Wendt en wel dat ik in 1786 mijn
examen en de eed van trouw enz. enz. en dat hij in 1786 het hospitaal is ingegaan en 1796 als Aide Chirurgijn uit den dienst
ontslagen is enz. enz. jaar 1823 (5)
480
Schwartzenberg Baron, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
06-07-1820
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
480
Schwartzenberg Burmania, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200
06-07-1820
gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
424-25
25- Schwartzenberg Camstra hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
05-1821
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)
480
Schwartzenberg Camstra, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden
06-07-1820
of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
480
Schwartzenberg en Hohenberg Jr. H. B. Tho. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als
06-07-1820
persoon die 200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
453
Schwartzenberg en Hohenlandberg, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland
03-05-1822
welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar
1822 (2) alles (13)
239
Schwartzenberg en Hohenlandsberg , Staat vermeld als op een document van Landeigenaren te Menaldum met vermelding van
27-03-1821
soort land, hoe groot en klassenummer. Jaar 1829 (6)
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Schwartzenberg en Hohenlandsberg Camstra thoe J. S. T. ( Johan Sicco Tjalling) hij wordt vermeld in het document Staat van de
bij de commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd
aangeslagen voor de belastingen 1814 voor Personeel en Mobilair enz. over jaar 1814 (5)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg Camstra thoe J. S. T. ( Johan Sicco Tjalling) staat vermeld in een document na examinatie
van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van
1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz. jaar 1816 (8)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg Camstra thoe Luitenant Colonel van van het 3e Bataillon Landstorm onderwerp betreft
krijgsraad enz. jaar 1814 (1)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg Camstra thoe T. A. W. (Tjalling Aurelia Wilhelmina) Baronnesse Douariere van wijlen
Andringa de Kempenaer R. L. onderwerp een request Vriesche Stoomboot Maatschappij houdende het in werking brengen van
van harer dienst tusschen Amsterdam en Harlingen enz ook het reglement en tarieflijst aanwezig jaar 1842 (81)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg Camstra thoe T. A. W. (Tjalling Aurelia Wilhelmina) Baronnesse Douariere van wijlen
Andringa de Kempenaer R. L, jaar 1839 (4)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg Camstra thoe T. A. W. (Tjalling Aurelia Wilhelmina) Baronnesse Douariere van wijlen
Andringa de Kempenaer R. L, verzoekende het in werking stellen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam over
de Zuiderzee enz. ook aanwezig een vrachtlijst van de beurtschepen van Amsterdam op de Lemmer in de vorm van een boekje
enz jaar 1839 .(35)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg Camstra thoe T. A. W. (Tjalling Aurelia Wilhelmina) Baronnesse Douariere van wijlen
Andringa de Kempenaer R. L. het in werking stellen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam enz. jaar 1839
(9)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg Camstra thoe T. A. W. (Tjalling Aurelia Wilhelmina) Baronnesse Douariere van wijlen
Andringa de Kempenaer R. L.----vermeld in Andringa de Kempenaer de G. J. vrouwe van. Douariere van Welderen W. C. G.
Baron Rengers, Burmania van Andringa de Kempenaer J. te Lemmer, Andringa de Kempenaer van W. te Lemmer gezamenlijk
verzoek om een concessie tot het aanleggen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam enz. jaar 1840 (13)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg Camstra thoe T. A. W. (Tjalling Aurelia Wilhelmina) Baronnesse ---- Beijma thoe Kingma
C. L. en Willems Willem beide directeur van de Vriesche Meer en Kanaal Stoomboot Maatschappij te Joure met diverse diensten
zoals tussen Sneek over Oude Horne, Irnsum, Grouw en Bergum naar Strobos, ook o.a. een dienst Joure tussen Sneek enz. en de
Lemmer enz tussen Sneek over Oudeschouw, Irnsum, Grouw en Bergum naar Stroobosch enz. verder komen voor Camstra T.
A. W. Baronnesse Thoe Schwartzenberg de weduwe van Andringa van Kempenaer de R. L. jaar 1840-1843 (62)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg J. S. F. Thoe, 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)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg Jhr. Jansens Camstra 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)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg M. O. , Onderwerp; een Ordonnantie van fl. 375.= jaar 1820 (2)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg M. O. Thoe, Hij komt voor op een document met Ordonnancien jaar 1818 (1)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg thoe Georg Frederik staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van
het Personeel der Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als
aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier
(19)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg thoe Hij staat op een lijst van de minister van binnenlandsche zaken wegens een
Ordonnancie met de te ontvangen bedragen, zegel en leges geld Jaar 1818 (1)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg thoe Johan Sicco Tjalling Camstra staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen
van de Staat van het Personeel der Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne
Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar
1816 (7) dossier (19)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg thoe M. O. Hij staat op een lijst van de minister van binnenlandsche zaken wegens een
Ordonnancie met de te ontvangen bedragen, zegel en leges geld Jaar 1818 (1)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg Thoe M. O., Onderwerp; een ordonnancie betreffende zegel en legesgelden enz. jaar 1818
(1)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg thoe Michael Onuphius staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat
van het Personeel der Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als
aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier
(19)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg thoe Michael Onuphius staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat
van het Personeel der Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als
aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier
(19)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg thoe W. H. hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W.
Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden
naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar 1815 (4)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg thoe W. H. staat in een document aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden enz. dat
hij samen met 20 anderen ondertekend betreffende het goed ontvangen gunstige Appointement van den 1 mei j.l. om zig te
mogen formeren tot ene Compagnie Jagers te voete enz. jaar 1815 (2)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg thoe Wilco Holdinga staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat
van het Personeel der Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als
aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier
(19)
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Schwartzenberg en Hohenlandsberg van J. J. P., 15 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)
Schwartzenberg en Hohenlandsberg, Hij staat op een document Betaalsrol van ambtenaren enz. jaar 1819 (2)
Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,Wommels hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van
Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe, 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)
Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,----Meulen van der Auke Bauwes Mr. Bakker te
Menaldum ondertekend een brief dat hij door de heeren Commissaris Generaal benoemd en aangesteld om de functie van
Schout waar te nemen zolang de Schout Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe, maar dat
daarvoor nimmer opgeleid is en zijn kostwinning Bakker zijnde dit niet enz. maar hij neemt de vrijheid voor te dragen de heer
Baarda Gerlof Sybes jaar 1814 (2)
Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe, Maire van Menaam schrijft en ondertekend een brief dat
hij voordraagt Meulen van der A. B. tot Adjudant en Cramer P. tot Secretaris enz. jaar 1814 (2)
Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe, hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten
in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,---- Heeckeren van L is belast als waarnemend Opper
Houtvester en op zijn voordracht worden benoemd als Adjunct Houtvesters Scheltinga van Heemstra Cornelis, Schwartzenberg
en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,, Blok van Scheltinga van Pauwenburg de D. enz. jaar 1814 (3)
Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe, Schout van de gemeente Menaldumadeel ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gerbens IJtjehaar onderhoud door de Armen Voogden te Menaldumenz.
jaar 1816 (1)
Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,---- 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)
Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen
benodigd voor de aanleg van den Grote weg van Leeuwarden naar Harlingen, jaar 1841 (5)
Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe, Grietman van Menaldumadeel ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Jong de Tjeerd Willems die door ziekte naar zijn Corps te begeven enz. jaar 1841 (3)
Schwartzenberg en Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe, Grietman van Menaldumadeel ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende het Onderstandsdomicilie van de bedelaars Kolonist Graaf de Trijntje Johannes enz.
jaar 1841 (3)
Schwartzenberg en Hohenlansberg Georg Frederik Baron thoe, Grietman van Menaldumadeel ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende inventaris van ingeleverde bewijsstukken van Reitsma Sijds Feijes betreffende vrijstelling
van de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)
Schwartzenberg en Hohenlansberg Georg Frederik Baron thoe, Grietman van Menaldumadeel ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Olivier L. L. te Beetgum Luitenant bij de Compagnie1e Mil.
Distr. Verhinderd is enz. jaar 1817 (1)
Schwartzenberg en Hohenlansberg J. ----- Veen van der Martinus en Gorter Jan beide te Leeuwarden zij zijn gesteld geworden
onder de erewacht van Z.K. Hoogheid enz. maar dat zij ook te Leeuwarden bij de Schutterij moeten enz. maar dat zij echter van
den heer Swartzenberg van en Hohenlandsberg J. enz. enz. jaar 1814 (3)
Schwartzenberg en Hohenlansberg J. J. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe, Grietman van Wonseradeel ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Minse Dirks de Vries Fuselier in de 4e Comp. met verlof thuis
verzoekt vrijstelling van de Nationale Militie als eenigst zoon enz. jaar 1817 (2)
Schwartzenberg en Hohenlansberg J. J. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe, Grietman van Wonseradeel ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat een Dijkstra Cornelis Thomas boerenknegt te
Pingjum geloot hebbende de 2e klasse dat dezelve geboren is in 1798 en dit door de moeder Pieters (Piers) Jetske is opgegeven
de vader is Dijkstra Thomas Cornelis enz. jaar 1817 (2)
Schwartzenberg en Hohenlansberg J. J. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe, Grietman van Wonseradeel ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dijkstra Cornelis Thomas geloot hebbende 2e
klasse maar dat hbij geboren is 24-03-1798 door zijn moeder Pieters Jetske aan ons bevestigd en volgens bijgaand Doopextract
enz. jaar 1817 (2)
Schwartzenberg en Hohenlansberg J. J. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe, Grietman van Wonseradeel ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Schwartzenberg en Hohenlansberg J. S. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe ---- Adema Hilbrand Eelkes, Klein Pieter
A. en Visser Hendrik W. alle Schelpvissers, zij halen uit een wrak 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 H. J. L. (Hylke Jans Leendertsz.) assessor van Wonseradeel en Schwartzenberg en Hohenlansberg J. S. T. (Johan
Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe grietman van deze gemeente, komt voor in de ingekomen stukken Divisie van Financiën enz.
jaar 1817 (4)
Schwartzenberg en Hohenlansberg J. S. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe zijn handtekening staat in een document
van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten betreffende een lijst met handtekeningen van allen die aanwezig zijn
geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn enz. jaar 1814 (2)
Schwartzenberg en Hohenlansberg J. S. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe,hij wordt vermeld in een document
ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
naamlijst der leden voor de dubbelde vergadering der Staten Generaal enz. jaar 1815 (2)

6631
6631
6631
8356

1076
02-09-1814
1076
02-09-1814
1076
02-09-1814
303-22, 4
25-03-1841

6082

453
03-05-1822

6045

285
26-04-1819
23-02-1825
2-A

6868

6067
6055

163
23-02-1821
150
29-02-1820

6034

398
30-05-1818

6082

453
03-05-1822

6082

453
03-05-1822

6060

480
06-07-1820
398
30-05-1818

6034

6060
6070

480
06-07-1820
424-26
2505-1821

6070

424-26
05-1821

25-

6070

424-26
05-1821

25-

6082

453
03-05-1822

6070

424-26
05-1821

8280

526-1, 25
22-05-1840

8375

708-5_25a
20-07-1841

8375

708-5_25b
20-07-1841

8280

526-1, 40,2
22-05-1840

25-

Schwartzenberg en Hohenlansberg thoe J. S. C. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814
(9)
Schwartzenberg en Hohenlansberg thoe M. C. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814
(9)
Schwartzenberg en Hohenlansberg thoe W. H. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814
(9)
Schwartzenberg en Hohenlansberg Georg Wolfgang Carel Duro Baron te Menaldumadeel 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)
Schwartzenberg en Hohenlansberg Jhr. B. , 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)
Schwartzenberg en Hohenlansberg M. O. T. , hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een
te ontvangen Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1818 (2)
Schwartzenberg en Hohenlansberg thoe ---- Vegt van der S. W. en Vegt van der B. W. te Beetsterzwaag en Plantenga H. K. en
Schwartzenberg en Hohenlansberg thoe beide te Leeuwarden te kennen dat zij de vereischte kunde om als Landmeter bij het
Kadaster te fungeren zullen hebben verkregen enz. jaar 1825 (6)
Schwartzenberg en Hohenlansberg thoe M. O. wordt vermeld op een documet van de Minister ban Binnenlandsche Zaken, het
betreft een ordonnantie ten gunste van hem met vermelding van het te ontvangen bedrag enz. jaar 1821 (1)
Schwartzenberg en Holenlandsberg M. O. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche
zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar
1820 (1)
Schwartzenberg Georg te Berlikum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Schwartzenberg 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)
Schwartzenberg J. F. 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)
Schwartzenberg J. G. F. Baron, 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)
Schwartzenberg J. J. J. T. te Bozum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Schwartzenberg J. S. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Schwartzenberg J. S. Thoe 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)
Schwartzenberg J. T. S. Camstra 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)
Schwartzenberg Jhr. Baron Thoe Hohenlandsberg 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)
Schwartzenberg Jhr. Camstra, 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)
Schwartzenberg Jhr. G. H. Baron Thoe 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)
Schwartzenberg te Beetgum, 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)
Schwartzenberg te Beetgum 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)
Schwartzenberg te Beetgum 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)
Schwartzenberg te Hichtum, 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)
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Schwartzenberg te Higtum (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)
453
Schwartzenberg Thoe G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
03-05-1822
in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
545
Schwartzenberg thoe en Hohenlandsberg J. S. T. C. ---- Bonsma Henrik C. en Schwartzenberg thoe en Hohenlandsberg J. S.
07-08-1819
T. C. , Cats Pieter, Cats J. wed. Bienema, Bruinsma Bruin G. En Haersma de weduwe alle landeigenaren onder Wirdum die
wegens onevenredige aanslag hunnen landerijen enz. enz. jaar 1819 (1)
356
Schwartzenberg Thoe en Holenlandsberg W. H. een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje waar zijn naam
22-04-1815
onder staat betreffende dat zij zig heeft laten inschrijven in het register in Leeuwarden om deel te nemen aan een Compagnie
Vrijwilligers en als zodanig geformeerd te worden maar enz. jaar 1815 (2)
490
Schwartzenberg thoe J. S. J. C. , hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te
22-06-1814
moeten te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf in gevolge artikel
4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)
615-2, 25,4
Schwartzenberg v. ….? te Beetgumermolen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
19-06-1840
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)
988-3, 25
Schwartzenberg v. te Beetgum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
Bladzijde 2
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
26-09-1839
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
949/25
Schwartzenberg v. te Beetgum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
20-09-1841
dranken in de Grietenij Menaldumadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
708-5_25b
Schwartzenberg v. te Beetgumermolen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door
20-07-1841
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
424-26
25- Schwartzenberg van C. H. G. M. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie
05-1821
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)
379
Schwartzenbergh en Hohenlandsberg Jhr. George Fredrik Baron thoe Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200
03-06-1819
gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
379
Schwartzenbergh en Hohenlandsberg Jhr. Michiel Oruphruis Baron thoe Hij wordt genoemd in een document als persoon die
03-06-1819
200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
859-1+3
Schwartzenbergh en Hohenlandsbergh thoe Georg Frederic Baron staat vermeld met 6 kolommen info in >>Heemstra v. C. S.
10-10-1815
Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de
Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (2) Dossier (15)
379
Schwartzenbergh Hohenlandsberg Jhr. Johan Sicco Tjalling Camstra Baron thoe Hij wordt genoemd in een document als
03-06-1819
persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
379
Schwartzenburg Burmania Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
03-06-1819
het jaar 1819 (3)
569
Schwatzenberg en Hohrenlandsberg, onderwerp; een ordonnnantie en een lijst der verschuldigde leges enz. jaar 1819 (3)
12-08-1819
1645
Schweigmann Georg Joseph, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
03-09-1915
Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
1787-A
Schwering Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
05-12-1918
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
150
Scio Gerrit oud 24 jaar * ca. 1793 Luik wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche
10-04-1817
Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen,
behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand
februari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft
14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar, ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar
1817 (3)
2 deel 2, 9
Scotsman N. 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)
201, 10 + 11
Scott J. ---- Andries Pieter van beroep Schelpvisser te Makkum komt voor op een document van de Grietman van Wonseradeel
03-04-1817
betreffende Staat der strandingen, aanspoelingen en bergingen gedurende het jaar 1816 in zijn gemeente met gevonden goederen
vann het Engels Schip de Mary met als Kapitein Scott J. waarvan de heren Visser Barend & zoon niet willen dat het als een
strandvonds aangemerkt wordt aangezien de kapitein nog op het schip was, maar de bergers verklaren dat de Kapitein niet meer
op het schip was enz. enz. , jaar 1816 (2)
201-3v +
Scott J. Kapitein op het schip de Mary jaar 1817
45v
03-04-1817
1199/11
Scott J. Nieuwenbrug-Asd. Kapitein op de Mary, jaar 1839
254
23-11-1839
732
Scott John---- Klein Pieter Andries Makkum Schipper door hem zijn aan wal gebracht een aantal spullen die hij heeft opgevist
30-11-1816
van het Engelse Schip de Mary gevoerd door de Kapitein Scott John die in de nacht van de 11e op de 12e dezer maand
november in het Oude Vlie verongelukt is en door de Kapitein en Equipaga verlaten is en door de heren Visser Barend en zoon
gereclameerd dat enz. jaar 1816 (2)
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Scott John Rotterdam Schipper , jaar 1838

Scrinerius Petrus J. Winkelier en Handelaar in dranken te Bolsward Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens
Patentrecht voor het jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met zijn handtekening , jaar 1841 (20)
Scrinerius A. 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)
Scrinerius P. J. (Krinerius P. J.) te Bolsward en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Scrinerius P. J. hij staat vermeld op een document; Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van
Meel in de Branderijen in het Arrondissement Sneek met vermelding van de voorraden, jaar 1825 (8)
Scrinerius P. J. Staat met het resultaat der Peilingen zoo van Gedistilleerd als van Meel in de Branderijen in het Arrondissement
Sneek Controle Workum met vermelding van de voorraden, jaar 1825 (8)
Scrinerius P. J. te Bolsward te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Wonseradeel 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 (8)
Scrinerius P. te Bolsward staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten)
en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

Scubart Christiaan August---- Scubart Godfried * 09-03-1820 Rottevalle z.v. Scubart Christiaan August en Kolt Janke Johannes
beide overleden, Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie de Stad Harlingen en wel Opgave ten aanzien der
Geloot hebbende personen enz. jaar 1839 (8) (17)
Scubart Godfried * 09-03-1820 Rottevalle z.v. Scubart Christiaan August en Kolt Janke Johannes beide overleden, Hij staat
vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie de Stad Harlingen en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen
enz. jaar 1839 (8) (17)
Seba Rinse, 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)
Sebenga J. (Sibenga?) te Blija staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C.
(Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Sebes D. 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)
Sebes Daniel, onderwerp benoeming en aanstelling tot Schoolonderwijzer te Franeker enz .(2) jaar 1824
Secus de (Baron) 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)
Sederius Dirk Doekeshij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer
Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de
Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het
onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)
Sederius Meinardus----- Hij staat op de lijst met kandidaten voor Arr. Inspecteur te Heerenveen i.p.v. de met eervol ontslag
aftredende Sederius Meinardus met een jaarlijkse beloning van fl. 2400.=, plaats van geboorte, eerdere posten, welke
buitenlandse talen ze machtig zijn, aanmerkingen enz jaar 1824 (dossier 8 stuks)
See v.d. H. R. te Wartena 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)
Seecoma Jan Geerts---- Bottenga Sybe Hendriks wonende onder den Dorpe Ferwert wordt vermeld in een brief van de
Armvoogden van den Dorpe Engwierum dat hij is verscheidene jaren gelimiteerd is geworden door den Dorpe Ferwert enz. en
hebben hem geweigerd enz. verder een brief ondertekend door de Armvoogd Kupers A. H. geadresseerd aan Bottenga Sybe
Hendriks en een brief dat de Deurwaarder Vries de Sijtze Gaeles op verzoeke van Seecoma Jan Geerts en Plantinga Hendrik
Sjoeks in qlt als Armvoogden van Engwierum en Geïnsinueerd aan Kuipers Aijze Hendriks Koopman , Zijlstra Pieter Jaspers
Huisman en Vellinga Folkert Andries Mr. Wagenmaker alle wonende te Ferwerd in qlt als arm voogden van Dorpe Ferwert
betreffende Bottenga Sybe Hendriksenz. jaar 1814 (6)
Seegers Jacobus * 01-05-1798 Woudrighem ; hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met
briefjes van ontslag weggezonden zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd,
neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met
aanmerkingen en het regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)
Seekeles S. S. te Idsegahuizen staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Seekeles S. 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
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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)
Seekema M. B. , Logis 24 februari 1808 van een arrestant dog losgelaten, en Logis 15 oktober 1806 voor 4 recruten, 1 vrouw en
3 dienaars, en vertering 1810 enz., , 1e Hoofdstuk over 1810 en vroeger, Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der
staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July
1813 jaar 1815 (10)
Seekema M.? wegens huur Localen, regtkamer voor geregte enz, tevens locaal en vertering familienamen den 10-11-12 en 13
Feb. 1812 , tevens voor bestellen brieven enz., tevens verteering Militairen 5 juni en 21 febr. 1811 , 2e Hoofdstuk over 1811 en
Later, Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het
voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813 jaar 1815 (10)
Seekema Marten , Kastelein te Wolvega wegens stalling en voer voor 2 paarden op 18 Januari 1814 komende van Kampen enz ,
zijn declaratie wordt vermeld in een document genaamd Declaratie van Kosten opgemaakt bij mij schout van de Gemeente
Wolvega wegens onderscheidene verschoten zo van transporteren van reisende persoonen Sampt expressen als andere
kleinigheden jaar 1815 (4) dossier (23)
Seelbregts Willem, Breda is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum,
Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren,
Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte
waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2)
dossier (8)
Seelig J. H. ---- Sotteau A. J. H. en Collart J. Officier van gezondheid worden naar elders verplaatst en voor de waarneming in de
gevangenissen te Leeuwarden worden benoemd en aangesteld tot officier van gezondheid Seelig J. H. en tot ass. Chirurgijn
Boomhouwer C. H. L. op een toelage van enz. jaar 1825 (6)
Seelig Johannes Hendricus , Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in
de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats, en betaling 4e kwartaal 1824, jaar 1825 (4)
Seelig Johannes Hendricus te Leeuwarden wordt genoemd als Ambtenaar in een naamlijst der provincie Friesland als
geëployeerde bij de gevangenissen met zijn beroep, jaar 1825 (4)
Seelis Geert, Hij betaald voor de armen enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in
de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente
opgeroepen enz. enz. zodat er een quotisatie onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)
Seeoma S. S. 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)
Seepma G. J., voor Kostgelden van Armenweezen enz. in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der
Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813 Jaar 1814 (4)
Seepvat (Zeepvat) Jakob 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)
Seetsma Sybe Blija Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Seffenga W. K. te Edens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Seffinga B. K. te Baard 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)
Seffinga B. K. te Oosterlittens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Seffinga W. K. te Edens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Seffinga Willem Klazes te Wommels hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Seffinga Y. K. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Segbregts Johannes, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 15-02-1813 Moergestel, 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)
Segelin Jan 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)
Segeling Joh’s, 44, 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
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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)
Segelink Johannes, 21 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)
Seges Jan 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)
Segilli Locus---- Kammen van O. S. van beroep Boedelredder ondertekend dit document, het betreft het St. Jacobs of St Jops
Leen te Oldenhove de commissie nodigd uit de bezitters van het Testament van Juwsma Jelle overleden te Leeuwarden in 1497
of die van elk ander stuk tot het hiervoren bedoeld Leen de voorzitter Albarda J. verteld dat ik O. van Kammen van
Surhuisteveen was en ik de originele stukken van het St Anna Leen te Oldenhove bij mij had enz. in het Logement vertoonde ik
ten eerste een brief van Plazet voor Aaldrig Jan , getekend door Harens v. W. (jaar 1723). Vrieswijk H., ten tweede de brief van
Plazet door Friso Willem Karel Hendrik op Christoffel Hans Poul den 18e juli 1737 getekend Weerden van J. , Not. 1737 Pub.
Segilli Locus , den derden brief van Plazet op Fisker Poul Daniel in het jaar 1774 Willem de vijfde Prins van Oranje Nassou, ook
aanwezig een brief ondertekend door Wielinga Huber U. H. waarin wordt vermeld St Anna Leenlanden en Echten van H. P. C.
enz. jaar 1841 (5)
Seibli P. of Subli ------ Een staat met kandidaten voor de post van Ontvanger de belastingen te Lieve Vrouwen Parochie met op
en aanmerkingen, talen die ze spreken enz. i.p.v. de aftredende ambtenaar Andringa van Arjen Lambertus en wel Folkama de
Buhr Jan Remmert, Zijlstra Pieter Pieters, Subli of Seibli P. jaar 1824 (4)
Seidel ….? de weduwe, wegens binden van registers staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken voor
de Gemeente Oosterend enz. jaar 1814 (3)
Seidel en Koon ontvangt betaling voor advertentien in de Friesche Courant gedurende 1811 staat vermeld op de 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 (6) dossier (17)
Seidel J. de weduwe, wegens binden van registers staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken enz.
voor de Gemeente Sint Anna Parochie jaar 1814 (3)
Seidel J. J., ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem ondertekende brief,
dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college gunstig zal beschikken op zijn verzoek betreffende het in de vaart
brengen van een motorvaartuig enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook de handel in vee en varkensteelt gaat met
ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. enz. verder een dossier met correspondentie daarover ook
diverse ander brieven van b.v. Houtstra Joh. W. te Gorredijk dat hij heeft gehoord van de aanvraag der vergunning en hij dat
ook wel wil enz. enz., Landmeter F. J. Sluiswachter te Gorredijk, Fenenga G. G.,ook een aanbevelingsbrief getekend door de
directie Coop. Zuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken in persoon van Gorter W. , de directie Coop. Zuivelfabriek het
Klaverblad te Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? (handtekening is zeer onduidelijk) , de directie Coop. Zuivelfabriek
De Vooruitgang te Wijnjeterp in persoon van Berg v.d. B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek De Nijverheid te Hemrik in
persoon van Boersma W?. enz. verder een aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J. Weperen van K. A., Vondeling
Auke A., Mulder de gebr., Vondeling Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F., Stoker H. H?, Seidel J. J., Luiting K.
J., Horst v.d. E. F., Bosch v.d. J. F?., Siesinga P. J., Luiting J., Witvoet J., Weperen van S. Alb., Gunters?? ….?, Meet O.M.?
tevens het complete Friesch Weekblad van 12 Maart 1904 jaar 1904 (21)
Seiffente Hendrik, 57 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)
Seifferts Hendrik geb. Visvliet Een lijst van gedrag waar o.a. op staat geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof het
vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf, de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het
gedrag Jaar 1824 (6)
Seigstra Age Pieters Schipper, jaar 1837
Seiherts Hendr. 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)
Seijdel Koon J. hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal
Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld
dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar
Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar 1815 (4)
Seijen Frouwkjen dochter van Seijen Hendrik Jans te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van
de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding
van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen
(15)
Seijen Grietje Jans---- Klazinga Wytse Jans, verzoekt kwijtschelding van de boete die hij heeft gekregen wegens het niet op tijd
afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van Seijen Grietje Jans overl. te Elsloo nov. 1822
en Seyen Jacob Jans overl. 16-09-1822 te Elsloo jaar 1824 (3)
Seijen H. J. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan Z.M. de
Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 jaren geheel
opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de zelve spoedig
zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)
Seijen Hendrik Jans te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
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Seijen Jakob Hendriks de zoon van Seijen Hendrik Jans te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220
personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens
voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar
1815 (5) alle namen (15)
Seijen Jakob Jans te Langedijke staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Seijen Jan Jans te Langedijke staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van
Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het
achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)
Seijen van E. 64 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland 1e Trein 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)
Seijen van Folkert, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Seijer Jacob te Leeuwarden 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)
Seijffarth ….?----- Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel hij stelt op de rekening en verantwoording der
Strandgoederen van het Galjas Schip ’t Goed Fortuin, verder worden genoemd de contantengenoemd bij het lijk van mejuffrouw
Seijffarth ….? Hoekstra G. F. en Visser Auke Corn. ontvangen als bergers hun deel Jaar 1820 (7)
Seijffarth Johanna Christiana---- Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de
geborgen goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der
equipagie aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de
roef van het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35,
1815 hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt
dat haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam
de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van Hoekstra Gerlof Foppes en door hem
geborgen zijn samen met Basteleur Dooitzen Jelles, Wieringa Tjeerd Sytzes, Groen Bote T., allen Visscherslieden in Moddergat
enz. jaar 1819 (13)
Seijnave Joseph geb. 24-01-1798 Moea, 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 zals ogen,
haar, neus, enz. enz. jaar 1824 (4)
Seijnstra Tamme Durks Jubbega Schurega Nachtwacht Met Signalement, jaar 1916
Seijs Charle Laurent, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)
Seijs Wiebe, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in
Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)
Seijst van Bouke, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Seinema Jan, 418 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)
Seinstra Auke, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)
Seinstra Bouwe Winkelier van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met
8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Seinstra Dirk W. te Pietersbierum----- Hanekuik J., nabij Midlum betreft waardering der gronden (de z.g.n. Slagtedijk) voor de
onteigening voor de grote weg Leeuwarden naar Harlingen de belanghebbende eigenaren zijn: Pars Jan Johannes te Herbaijum,
Hofstra Sybrens Martens te Achlum, Okkinga Klaas Ottes (de weduwe) te Wijnaldum, Hellema Sybren T. te Herbaijum, Staag
van der S. D. te Herbaijum, Bolger C. te Franeker, Z(S)einstra Dirk W. te Pietersbierum, Bruinia Kornelis Rinzes te Herbaijum,
Rodenhuis P. (de erven), Hanekuik Jacob te Harlingen, Cats Sjuwke weduwe Oosting te Leeuwarden Jaar 1841 (4)
Seinstra Regnerus W. Winkelier van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Seinstra Regnerus Wybes Schipper wonende te Grouw, hij beklaagd zich in een handgeschreven brief met zijn handtekening
tegen naar zijns inziens te hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag jaar 1841 (dossier 16)
Seinstra Rinze Regnerus te Idaard, Beurt en Veerdienst van Idaard 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 1862 (8).
Seinstra Rinze Regnerus te Idaard, Beurt en Veerdienst van Idaard, Egum en Friens 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 1857 (8).
Seinstra Rinze, 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)
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Seinstra Tamme D., Politiedienaar te Jubbega Schurega 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)
Seinstra Tamme, 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)
Seinstra Tamme, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)
Seinstra W. R. te Hardegarijp 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)
Sekel & Comp. wordt vermeld in een staat geleidende processen verbaal wegens ontvangsten van Grondstoffen met vermelding
van wat er geleverd wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Jaar 1839 (4)
Sekema G. B. (Executeur) wegens 1 jaar Tractement , hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der
Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank 3e District in Friesland enz. enz. hij uit der kassen van Oost
en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (20)
Sekema Frank B., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt
strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald moet
worden, Jaar 1814 (3)
Sekema G. B. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 1815 (3)
Sekema G. B. voor Tractement als Bode van de Schout is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens
betaalden zommen op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van
1814 gemeente Holwert jaar 1815 (3)
Sekema G. B. wegens uitgeschotene justitie kosten enz. , hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der
Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank 3e District in Friesland enz. enz. hij uit der kassen van Oost
en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (20)
Sekema G. B. Wordt vermeld als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling uit het fonds onvoorziene uitgaven
van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)
Sekema G. B. 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)
Sekema G. Brugts . Onderwerp; betreft zijn pensioen jaar 1818 (1)
Sekema Geert Brugts---- 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)
Sekema Geert Brugts te Holwert verzoekt vanwege zijn hoge leeftijd en den lande bewezen enz. en 18 jaar de post van
omExecuteur van Westdongeradeel met de meeste ijver en getrouwheid heeft bekleed een pensioen te mogen enz. jaar 1817 (2)
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, 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 (39)
Sekema Geert Brugts voortijds executeur van Westdongeradeel , Epkes Oene en Bruinsma Sytse Klases adsesenten en Gerbens
Ebeltje weduwe van Patroulle Pieter Sybes in leven mede adsistent schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveer van
Vriesland dat zij hun Tractementen ontvingen van Leeuwarden maar dat niet het gehele jaar 1808 of 1809 enz. enz. dat 13
weken voor Patroulle Pieter Sybes onbetaald is gebleven en datb van de anderen het jaar 1811 niet is betaald enz. enz. Ebeltje
Gerbens verklaard niet te kunnen schrijven omdat zij dat niet geleerd heeft en presentie van mij Dieme F. H. enz. jaar 1816 (4)
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Sekema W. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Wolvega die Personele
Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Sekema W. te Wolvega staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N. (Nicolaas),
Grietman van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van
uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Sekema W. te Wolvega staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Sekema W. te Wolvega wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om
vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Sekema W. te Wolvega wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Sekema W. te Wolvega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Sekema W. te Wolvega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Sekema W. te Wolvega wordt vermeld op: Staat van de dubbelen der Consent billetten vanuit andere binnen deze gemeente
Weststellingerwerf ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841 als koper met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Sekert & Comp. wordt vermeld in geleidende declariatien wegens gedane leveranties met vermelding van wat er geleverd wordt
ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Jaar 1839 (4)
Seket en Co.---- Stro?mann en Berkemeier te Amsterdam het betreft de leverantie van 250 Ned. Ponden Saxische Wol aan de
gevangenis te Leeuwarden en de Heeren Seket en Co. te Amsterdam voor 18.500 Ned. Ponden Deensche Wol en de gebroeders
Deen te Tilburg eene hoeveelheid van 5.500 Ned. Ponden Duitsche Wol enz. jaar 1839 (5)
Sekles H. J. te Roordahuizum Wagendienst van van Sneek naar Leeuwarden, Wordt vermeld in een dossier Staat van de in de
provincie Friesland geconcessioneerde middelen van vervoer van en naar de Stations der Spoorwegen in 1876 enz. jaar 1877 ((5)
incl. spoorgids (63)
Seldenrust D. F. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,
zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een
groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)
Seldenrust G. R. 688 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)
Seldenrust J. M. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden
en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te
vertimmeren enz. jaar 1815 (4)
Seldenrust Jacob te Lemmer wegens Vertering en Logement enz. , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen
wegens Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom
aanmerkingen enz. jaar 1814 (4) dossier 12
Seldenrust O. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Seldenthuis B. Purmerend Sollicitatie voor Veldwachter te (Ferwerderadeel) , jaar 1919 (4)
Seldenthuis Bauke Amsterdam Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland , jaar 1918 (1)
Seldenthuis Jacob, Hij is met meerderheid van stemmen benoemd als Kapitein der 1e Compagnie Landstorm enz. enz. jaar 1814
(2)
Seldenthuis Jan(als Pagter) hij wordt samen met anderen vermeld op de staat van de begroting van de Gemeente Lemmer in het
extract uit het Procesverbaal van de verpagting der Dorps Visserijen over 1813 met te betalen bedragen enz. jaar 1814 (7)
Seldenthuis S. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden
door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van
parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en
drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Seldentuis J. S. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Seldentuis Jan (als Pagter) hij wordt samen met anderen vermeld op de staat van de begroting van de Gemeente Lemmer in het
extract uit het Procesverbaal van de verpagting der Dorps Visserijen over 1813 met te betalen bedragen enz. jaar 1814 (7)
Seldentuis Jan ,Hij staat vermeld in het Extract uit het procesverbaal van de verpagtong der Dorpsvisserij der Gemeente Lemmer
over den jare 1813 met vermelding van de pachtsom, enz. enz. jaar 1814 (5)
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Seldentuis Jan Wijbrands---- hij ondertekend een document samen met Siersma Abe Lubberts, Wijnhout Sikke Foukes,
Seldentuis Jan Wijbrands dat zij behorende tot de Landstorm in de Lemmer daar wij op de 25e juni enz. enz. door de schout AA
van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) de 3e Comp. Landstorm enz stelde de schout ons voor als tot Heux H. L.,
Daverveld van L. J., Buwalda van C., Vries de Jan Gilles, Vries de Meinse Ferdinant en dat zij hebben gestemd en dat enz. jaar
1814 (3)
Sele Frederik, 282 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)
Selhorst B. te Leeuwarden Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere Burgerscholen in
Friesland met enige wijzigingen jaar 1879 (4)
Selhorst B. te Sneek Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere Burgerscholen in Friesland met
enige wijzigingen jaar 1879 (4)
Selhorst M. J. (Marinus Jules) zijn benoeming en eedsaflegging als Burgemeester van Opsterland jaar 1919 (3)
Selia Douwe Wybes te Ternaard , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Ternaard in 1823 die dat
ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Selig Hermina vrouw van Woudsma L. J. , Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar
1916 (4)
Selig Hermina vrouw van Woudsma L. J. , komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar
1917 (5)
Selle ter Derk Jan---- Woude van der Dirk Heerts van beroep Beurtschipper op zijn schip de Vrouw Christina wonende in zijn
Schip en op het op het Vliet te Franeker hij is gehuwd met Meijdema Sijtske Harmens, het betreft een dossier van Proces Verbaal
van den 13e maart j.l. wegens het bevaren van het 3e bakenkwartier zonder voorzien te zijn van een bewijs van betaling der
verschuldigde bakengelden het is een compleet dossier met 18 stukken hij is bekeurd door de commiesen Pontier Regnier Pierre
en Eisma Djurre , ook genoemd in een acte van niet bevinding Selle ter Derk Jan Deurwaarder bij de Arr. Regtbank te Zutphen
25-01-1841 dat hij Exploit doende aan de vrouw van de schipper liggende aan de wal in Zutphen en hetzelfde op 23-02-1841 te
Doesburg waar het schip aan de wal is exploid doende samen met de aldaar wonende Deurwaarder Bello Adolph Johannes enz.
Woude van der Heert Pieters verhuurt op 1 Januari 1838 tot 1 januari 1846 aan zijn zoon Woude van der Dirk Heerts jaar 1841
(47)
Sellema Pieter Klases 10 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)
Sellestrix P. staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken bwtreffende zijn overlijden enz. jaar 1816 (1)
Selluma Justus bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is aangesteld op de school van Wieuwerd ook wordt genoemd de
Schoolopzichter Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum jaar 1820 (1)
Sels A. Ouderling te Kampen tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van Overijssel 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)
Sels A. te Kampen 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)
Sels A. te Kampen, 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)
Sels A. te Kampen, 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)
Selva Joseph, 322 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)
Semler ….? Mejuffrouw te Heerenveen, wordt vermeld op de staat van het geen nog wegens de menues depenses en frais de
parquet van den regtbank van eersten instantie zitting houdende te Heerenveen over het jaar 1813 moet worden uitbetaald enz.
jaar 1814 (5)
Semler ….? hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal
Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld
dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar
Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar 1815 (4)
Semler ….? mejuffrouw---- Loobry N. President van de Plaatselijke Schoolcommissie van Leeuwarden ondertekend een
document betreffende het request van de weduwe Worm de ….? Schoolhoudersche het bevreemde de commissie dat een
Schoolvrouwe die niet tegenstaande hare onbehoorlijke aanmatiging. Listige Ontduiking en hardnekkige weerswtreving van de
Wet verder genoemd de Heer Metz …? als lid der commissie en de Weduwe Jacobs die houd geen school die voorheen door
haar overleden man maar wordt nu gehouden door een geëxamineerde ondermeester en de school vsan mej. Semler is eene
Fransche School voor meisjes van allerlei jaren enz. jaar 1814 (5)
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Semler ….?---- Stegmans Catharina weduwe de Warm schrijft een brief aan de Gouverneur van Vriesland met de allernodigste
eerbied dat zij als Schoolhoudersche te Leeuwarden en dat zij gedurende een reeks van jaren aan de jeugd alhier met veel succes
leezsen en schrijven heeft geleerd ook tot veel genoegen van de ouders en volgens een verklaring van een 50tal der voornaamste
inwoners, maar dat zij wordt verhinderd door de Schoolcommissie enz. en zij een meester moet nemen zoals bij anderen o.a. de
weduwe Jacobs ….?, Mejuffrouw Semler ….? en Mejuffrouw Hennate ….? dit document was ondertekend door Overveldt van
S. J. (advocaat) enz. jaar 1814 (4)
Semler Anna wonende in het Popta Gasthuis te Marssum dat haar vader in 1798 is overleden en hij sedert 1753 op het
oranjewoud als Tuinman en Rentmeester heeft gewerkt enz. enz. en dat haar broeder Semler Evert enz. enz. en dat hij
overleden is 15-12-1822 en maar 3 jaar pensioen heeft gehad verzoekt zij enz. enz. jaar 1823 (4)
Semler C. te Grouw, 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)
Semler Carel Willem Notaris te Grouw hij beklaagd zich tegen naar zijns inziens te hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag
jaar 1841 (dossier 17)
Semler Carel Willem staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Grouw 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)
Semler Everhardus is ingeschreven in het grootboek van Burgelijke gepensioneerden hij is overleden 25-12-1822 jaar 1823 (1)
Semler Evert---- 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)
Semler Evert---- Semler Anna wonende in het Popta Gasthuis te Marssum dat haar vader in 1798 is overleden en hij sedert 1753
op het oranjewoud als Tuinman en Rentmeester heeft gewerkt enz. enz. en dat haar broeder Semler Evert enz. enz. en dat hij
overleden is 15-12-1822 en maar 3 jaar pensioen heeft gehad verzoekt zij enz. enz. jaar 1823 (4)
Semler F. (Frederik) ---- Idema van Martinus Bouricins de weduwe---- Wielandt Jarig Tadema, Metz Petrus Johannes en
Wielandt Jarig Tadema gecommiteerden van de weduwe Idema van Martinus Bouricins betreffende huurcontract van de
lokalen in huizinge no. 34 Heerenveen dit doument wordt ondertekend door de griffier van Heerenveen de heer Wielandt J. T. en
Semler F. (Frederik) jaar 1816 (3)
Semler F. (Frederik) ---- Ponne G. P. en Jagermeester Jacob Olkes zij zijn gelastigde van de inwoners van Het Meer , Onderwerp
dan hunne vastigheden voortijds aan hun gebuurte behoort hebbende deze zijn door de Maire vann het Heerenveen de heer
Semler F. (Frederik) tot zich genomen en zij willen dat deze goederen worden enz. enz. jaar 1814 (8)
Semler F. (Frederik) ---- Scheltinga D. (Daniel) de Blocq van, Schout van de Gemeente Mildam wonende op de Pauwenburg,
Coehoorn van Scheltinga Menno Vrederegter van het Canton Heerenveen aldaar woonachtig, Bergh van den Giel Cornelis
Plaatsvervangend Vrederegter van het Canton Heerenveen aldaar woonachtig, Pietersen Siebe Pieters Koopman te Heerenveen
alle gedomicilieerd ten huize van de weduwe Volkman J. O. te Heerenveen no. 127 heb ik Born Andries Deurwaarder bij de
regtbank van eerste aanleg te Heerenveen aldaar wonende op nr. 69 geïnsinueerd aan de heer Semler F. (Frederik) Schout van en
wonende te Heerenveen als het hoofd van het plaatselijke bestuur enz. belast met het aanschaffen van de benodigde localen voor
de Regtbank enz. enz. jaar 1816 (4)
Semler F. (Frederik) ---- Tuijmelaar Hendrik en zoonen, Kooplieden te Heerenveen, hij schrijft en ondertekend een brief aan de
Gouveneur van Vriesland dat hij 6 ellen laken heeft geleverd op last van de Maire Semler F. (Frederik) dezer plaats aan de
Cosakken conform de bijgaande rekening (=aanwezigin dossier) en verzoekt dus ook om betaling enz. enz. jaar 1817 (6)
Semler F. (Frederik) en Brouwer G. J. (Gerben Jetses)gewezen Schout en Adj. Schout van Heerenveen , Onderwerp een request
van hen dat de geringe beloning van de zetters enz. enz. jaar 1819 (2)
Semler F. (Frederik) 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)
Semler F. (Frederik) in der tijd (1813) Maire van de Gemeente van de Heerenveen, Wordt genoemd in een document van de
Grietman en Assessoren van Schoterland met als onderwerp de schulden veroorzaakt door het verblijf van eene detachement
Kozakken te Heerenveen in November en December 1813 enz. enz. jaar 1823 (11)
Semler F. (Frederik) Maire en Schout en Brouwer Gerben Jetses zijn Adjunct zij tekenen een handgeschreven brief betreffende
de beloning voor hun werk en dat zijn vinden hetzelfde betaald te krijgen als de zetters enz. enz. jaar 1819 (1)
Semler F. (Frederik) Provisionele Schout van Heerenveen schrijft en ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen
Generaal in het Departement van Vriesland dat hij voorsteld als zijn plaatsvervanger tijdens zijn absentie de Heer Brouwer G. J.
enz. jaar 1814 (4)
Semler F. (Frederik) Schout der gemeente Heerenven schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de persoon Berg van den Lambertus die sedert enige jaren heeft nedergezet dat ik vrezende voor de 5 jarige inwoning
heb ik ter veldwagter en bode hem medegedeeld dat hij met zijn gezin de gemeente moet verlaten of enz. jaar 1814 (1)
Semler F. (Frederik) Schout van de Gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de
Diakenen der hervormde Gemeente van het Heerenveen, hebben ten gevolge ontvangen missive van de Schout enz. ondertekend
door Drees H. enz. jaar 1814 (2)
Semler F. (Frederik) Schout van de Gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Sluiter
Jan Hendriks van beroep Grofsmidsknegt te Oldeboorn hij heeft ontvangen van Schout van de Gemeente van Oldeboorn
attestatie van goed gedrag van voornoemde en van Dijkhof Jan van beroep Horlogiemakersknegt te Heerenveen voor de
Nationale Militie enz. jaar 1815 (2)
Semler F. (Frederik) Schout van de Gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat bij hun
vervoegde Renswou van S. Sergeant bij de Depot compagnie 3e Bat. Inf. der Landmilitie komende van Sneek en begeleidende
twee wagens kleding en wapening stukken bestemd voor Steenwijk enz. jaar 1815 (2)
Semler F. (Frederik) Schout van de Gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Wijndels
D. G. het betreft het retourneren van zijn request het ondertekende request aan de Gouverneur van Vriesland is aanwezig, dat
onder de post van secretaris een somma is gebract van f. 100.= maar dat enz. jaar 1815 (2)
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Semler F. (Frederik) Schout van de Gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken betreffende dat in zijn gemeente en hoogstens 800 manschappen gehuisvest kunnen worden en ongeveer 130
paarden enz. jaar 1815 (1)
Semler F. (Frederik) Schout van de Gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld de klacht van Jansonius Abraham van beroep Koopman wegens eene aan hem gedane
mishandeling door eene Karabinier gedaan genaamd Leertouwer ….? geboren of laatst gewoond hebbende te Dragten de klacht
aangehoord te hebben verzocht ik de heer Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Onderschout mijne functie bij voorkomende
gelegenheden waar te nemen enz. ook aanwezig het Proces Verbaal ondertekend door Jansonius A. , Jansonius J., Joukes
Geertje en Brouwer G. J. (Gerben Jetses)adj. Schout verder compareerd Niks Beerend Jacobs Architect dezer gemeente
Heerenveen die de schade bij benadeelden opneemt enz. jaar 1815 (10)
Semler F. (Frederik) Schout van de Gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken enz.. jaar 1816 (1)
Semler F. (Frederik) Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
een ontvangen requeste van de Tapper Castelein Wijngaarden Hans wonende in ’t Meer daarbij mededelend dat zijn kostwinning
wordt benadeeld door ene Vries de Pier Haaitzes die door gelagen te zetten enz. jaar 1815 (2)
Semler F. (Frederik) Schout van 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 (7) (dossier 38)
Semler F. (Frederik) 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)
Semler F. (Frederik).---- Nauta G. R. hij is aangesteld als Secretaris vaqn de Gemeente Heerenveen en wordt als zodanig
vermeld in een brief van de Schout van Heerenveen Semler F. (Frederik) aan de Heeren Commissarissen Generaal in het
Departement van Vriesland enz. jaar 1814 (1)
Semler F. (Frederik)----Tuimelaar Hendrik, hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de
Burgemeester van Heerenveen Semler F. (Frederik) voorgedragen tot Regent van het Collegie der gevangenissen te Heerenveen
enz. jaar 1814 (1)
Semler F.---- Scheltinga Menno Coehoorn van Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Semler F. in een door hem ondertekende brief dat de op hem gedane benoeming
tot Kapitein verzoekt hij zijn ontslag te bekomen enz. jaar 1817 (3)
Semler Fredrik te Heerenveen staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende hun aanslagen in de
belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8)
Semler G. te Grouw staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman
Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten
van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Semler Hans, Drukker te Lwd. Staat van Procesverbaal met verschuldigd bedrag dagetkening enz. enz. jaar 1841 (1)
Semler Hans, Handgeschreven brief van de Boekdrukker Hans Semler te Leeuwarden., jaar 1840
Semler M. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten en schulden
veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz. jaar 1814 (8)
Semler M. wegens geleverde bedden enz. aan de barak te Metslawier, Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier
afgegeven staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers in
1812 en 1813 enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (5)
Semler W. C. te Grouw staat van Procesverbaal met verschuldigd bedrag dagtekening enz. enz. jaar 1841 (1)
Semlerto, de uitdrager te Leeuwarden volgens ingeleverde Rekening jaar 1814 (2) totale dossier Douaniers (28)
Semonof ….? ---- 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)
Senderen van J. W. 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)
Sengelaar Jan Roelofs 681 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)
Sengers de kinderen van wordt vermeld in een staat geleidende processen verbaal wegens ontvangsten van Grondstoffen met
vermelding van wat er geleverd wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Jaar
1839 (4)
Sengers te Nunen de kinderen van Betaling wegens zijn leverantie vanVolloon aan het Huis van Opsluiting te Leeuwarden jaar
1841 (2)
Senia Sijke Nammens---- Bouma Murk Rienks hij laat zich bij de militie vervangen om opgeleid te worden tot Grofsmid in de
smederij van zijn grootmoeder moederszijde Senia Sijke Nammens te Ried gedreven door zijn oom Brunia Nammen Murks te
Ried, zijn moeder te Ried voor de 2e maal gehuwd met Terpstra Frans Sybrands enz. enz. jaar 1841 (3)
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Sennema Rinzes A. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum
over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen
enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Senner Christina, 194 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)
Senner Christina, 259 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)
Senner Christina, 301 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)
Sents Pieter ---- Breland Joh. H. St. Jacobaparochiehij was Schipper op een Tjalkschip genaamd Groningen No. 384, geladen met
Koopmansgoederen en gedetineerd naar Rendsburg den 8e dezer maand op het strand van St.Jjacobi parochie was reddeloos
geraakt en dat dit vaartuig zonder enig scheepsvolk aan boord te zijn enz. en daar een inventaris van is opgemaakt (hier
vermeld)en dat eerstgenoemde hier ook vermeld is enz. ondertekend door de Schout Wassenaar K. A. Jaar 1814 (4)
Senus H. wegens wijn op het Stadhuis in de laatste dagen van der Franschen hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl.
49-13 enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Senus van B. te Utrecht, 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)
Seper J. zijn naam staat onder de navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met eerbied te kennen in een
door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij wonende te Leeuwarden dat hij bij
besluit van 13e j.l. aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij officier is geweest bij de Lanciers ook aanwezig een
verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)
Sepma A. K. 12 is zijn volgnumm in de de Gemeente Barradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Seppens J. F. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de de schaden van In
en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden
ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Sereneius P. te Bolsward wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers
der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als
verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Seret Kornelis, 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)
Sergeant Ruurd te Jorwerd met (31 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)
Sergeante R. D. van Jorwerd wordt betaald uit de kas van onvoorziene uitgaven wegens leergeld van 6 Tamboers enz. jaar 1815
(1)
Sergeante R. D. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Sergeante Ruurd Dirks, hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of
diensen over het jaar 1813 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 (4)
Serhuizen Ferdinand Anton Geb. Lohen, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Fuselier Overleden te Soerabaja 16-10-1836,
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Serinelius Petrus ., ---- Muntz R., Fockens L., Lijcklama a Nijeholt T., Oeberius H. Braunius, Haitsma J. allen te Bolsward
als.gecommiteerden uit het Gereformeerde Kerkgenootschap enz. verzoeken tot instandhouding der Diaconiekas enz. dat zij
onwillige ledematen hebben die niet willen betalen enz. tevens een brief van Serinelius Petrus dat hen gesommeerd is binnen
drie dagen wegens enz. jaar 1815 (5)
Serinerius P. J. te Bolsward , 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)
Serinerius P. J. te Bolsward een Branderij--- Vermeld in een Staat der Branderijen , Brouwerijen en Azijnmakerijen; met de
straat waar gevestigd, omschrijving van de aanwezige gereedschappen in de fabriek, dezelvers ruimte en datum van de laatste
roering jaar 1824 (4)
Serinerius P. J. te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid Jaar 1841 (3 )
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Serinerius P. J. te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester
en Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Serinerius P. J. te Bolsward Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Wijmbritseradeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en
aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Serinerius P. te Bolsward wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers
der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank
als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Serinerius te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en
Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Serlé Karel, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 10-09-1803 Middelburg, 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)
Sermaoise J. te Hasselt Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst
(22)
Serres de ….? Gewezen Franschen geëmployeerde is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens betaalden
zommen op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van 1814
gemeente Holwert jaar 1815 (3)
Serres de ….? is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 1815 (3)
Serrez ..? Hij wordt vermeld in een document van de Schout van Holwert aan de Gouveneur van Vriesland over de Dienst van
1813 hij ontvangt geld voor geleverde diensten en wel enz. enz. voor fl. enz. jaar 1814 (1)
Serst Abram , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant
van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Zuid Holland jaar 1819
(4)
Sestra (Jestra( Sytze Martens, Hij betaald voor: Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum
Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz.
jaar 1815 (5)
Seth C. en Atsma R. H. en Werf van der D. H. betreft de terugvordering wegens tractement over de jare 1810, met uitzondering
van de reeds overl. Blom W.enz. enz. jaar 1817 (3)
Seth C.---- Haar van der B. , gewezen griffier van het Hof van Friesland , Onderwerp; dat hij in 1810 aan ambtenaar een betaling
wegens tractement betaling en teruggave aan Seth C., Atsma R. H., beide Stadswachtmeester te Leeuwarden en Blom W. H.
Stadsmajoor te Harlingen, Werff van der D. H. Stadsmajoor te Bolsward , enz. enz. jaar 1817 (3)
Setstra Pieter W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Setstra Pyter Wybes hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk
Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij
delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld
zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs
door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz.
jaar 1814 (7)
Setten van Coert 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)
Setten van Marin, Sergeant afd. Jagers * 1814 Zierikzee (oud 27 jaar in 1841) , 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)
Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn
Arrondissement enz. jaar 1841 (3)
Seunnings Gerrit Glanerbrug Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland , jaar 1918 (1)
Sevenerius Petrus Johannes Brander te Bolsward een handgeschreven brief met zijn andtekening, onderwerp een Request. Jaar
1824 (2)
Sevensma B. te Langweer, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Sevensma Pieter staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die
Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en
vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Sevensma R. S. (Romke Sipkes) is beroepen als Hervormd Predikant te Goingarijp en Broek onder de classis van Heerenveen
enz. jaar 1819 (2)
Sevensma R. S. (Romke Sipkes) Predikant te Landsmeer zijn beroeping te Lekkum en Miedum jaar 1824 (3)
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Sevensma W. Schip de Stad Zutphen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Sevensma Willem te Sneek, Beurt en Veerdienst van Sneek naar Rotterdam, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen
van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen
en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1860 (8).
Deel 2, 96
Sevensma Willem te Sneek, Beurt en Veerdienst van Sneek naar Zwolle, hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van
11-02-1860
Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en
aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1860 (8).
158-6, 34
Sevensma Yke Pieters, Sneek, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen
14-02-1837
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)
377/28, 8
Sevenstar Sybe Jans wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge
19-04-1841
art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van de Gemeente
Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot uitoefening van het Kiesersschap voor den
Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
949/25
Sevenster J. te Menaldum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
20-09-1841
dranken in de Grietenij Menaldumadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
526-1, 25
Sevenster J. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
22-05-1840
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij 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)
281c
Sevenster S. J.---- Porte M. J. (Meindert Jans) Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij Leeuwarderadeel in
29-04-1822
de Dorpskerk te Finkum en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij advertentien in de Leeuwarder
Courant van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene Floreenplichtigen zonder onderscheid van
godsdienst enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk enz. er zijn
benoemd gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob Doekes en uit de
hoofden van de Huisgezinnen , Andringa Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was getekend door:
Rijnks R. S., Hommema P. L. uit naam des Moeders, Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart J. P., Sevenster
S. J., Twijnstra J. J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D., Sytsema G., Cats J. Epz.
P.p. de weduwe Cats E. jaar 1822 (3)
453
Sevenster S. Y. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
03-05-1822
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
398
Sevenster Siebe te Stiens hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
30-05-1818
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
502-495-16
Sevenster Sijbe Jans hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het
21-05-1841
Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van Kiezers
uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)
1055
Sevenster Sijbe Sijbes, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
04-07-1916
van Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
10
Sevenster Sijbe Sijbes, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
03-01-1918
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(6)
379
Sevenster Sybe Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
03-06-1819
1819 (3)
424-26
25- Sevenster Sybe hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
05-1821
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)
494-20, 3
Sevenster Sybe Jans ---- Dijkstra Lammert Jacobs hij is één der eigenaren genoemd in Jellema Johan Sjerps is benoemd als
21-05-1841
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)
377/28, 4
Sevenster Sybe Jans wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om
19-04-1841
voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met
vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)
1246
Sevenster Sybe Sybes, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
05-07-1915
Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
453
Sevenster Sybe, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
03-05-1822
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
988-3, 23
Sevenstra J. IJ. te Stiens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
Bladzijde 2
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
26-09-1839
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
988-3, 25
Seventer J. te Menaldum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
Bladzijde 1
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
26-09-1839
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
615-2, 23,4
Seventer J. Y. te Stiens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
19-06-1840
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
988-3, 15
Seventer van ….? te Zwolle en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
Bladzijde 1
ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
26-09-1839
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
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Severein te Joure staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B. (Wijbo Bernhardus) Grietman
van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in
deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
Severijn …. ? te Joure de weduwe, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Severijn G. & Co. te Joure wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers
der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank
als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Severijn Magnus Davids Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Sevester Jan Sybes hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe
Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen
mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat
zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare
geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)
Sevinerius Petrus Joannis Brander en Handelaar in het groot, te Bolsward , Een handgeschreven brief met zijn handtekening,
komt ook in voor beklaagd zich wegens behandeling door ambtenaren de belastingen enz. jaar 1824 (3)
Sexbierum ------ Nauta Petersz , Medicinale Doctor te Harlingen hij geeft kennis dat de natuurlijke kinderpokken door hem
geconstateerd zijn in een huis te Almenum, en hetzelfde in Sexbierum geen voortgang heeft gehad en geen sterfgeval. Jaar 1841
(1)
Sey van de Anne Jans, Oosterbierum, De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het halen in
het donker van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de volgende dorpelingen;
Donia Jochem Harmens, Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, Faber Pieter Arjens, Andringa Tjeerd
Gerbens, Herrema Jacob J., Bosmey Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma Klaas P., Terpstra Jochum Symons, Haima Jacob
Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans H. F? of T?, Bakels Adrianus, Boersma D. Meinderts, jaar 1815 (3)
Seydel Joh’s de weduwe heeft tegoed voor het inbinden van de registers, wordt vermeld in een document de heer Schout van
Jorwerd verlangd dat uit de onvoorziene uitgaven dienst 1813 enige kosten voor de arrestatie van eerst genoemde worden
voldaan enz. jaar 1814 (3)
Seydel, de weduwe Hij staat vermeld op een staat weegens gedaane betalingen voor leverantie van ingebonden registers enz.
jaar 1814 (8)
Seyen Jacob Jans---- Klazinga Wytse Jans, verzoekt kwijtschelding van de boete die hij heeft gekregen wegens het niet op tijd
afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van (Seijen?) Grietje Jans overl. te Elsloo nov.
1822 en Seyen Jacob Jans overl. 16-09-1822 te Elsloo jaar 1824 (3)
Seyen van Hendrik, 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)
Seyens D. L. te Waaxens vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten e verlenen
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Seyler G. te Luxemburg Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in
Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende bepalingen
omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met
bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Seyst van Gerrit, 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)
Si[kama? De heer Grietman van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Friens 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)
Sibberens Frederik * 25-01-1790 Bremik wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken
met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun
incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand oktober 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van
ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun
functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817
(3)
Sibbles Andries 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)
Sibenga J. (Sebenga?) te Blija staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C.
(Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Siberius Bouwe, 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)
Siberius Martin, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a. de staat van achterstallige schulden enz. en een
staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun
behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4) (dossier 9)
Sibesma Bote voor vracht en Huisvesting van het Zijls Beer, hij komt voor op de Rekening van Uitgaven voor Onderhoud van
Publijke werken en gebouwen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige
district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7)
dossier (88)
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Sibesma Brant Kornelis, wordt vermeld Nominatieve staat no. 60 der kinderen in de Gemeente Kollumerland en Nieuw
Kruisland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Sibesma Kornelis Sibes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 60 der kinderen in de Gemeente Kollumerland en Nieuw
Kruisland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Sibesma Sibe Kornelis, wordt vermeld Nominatieve staat no. 60 der kinderen in de Gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland
in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Sibinga Abel---- Sibinga J. (Johannes) Predikant der Hervormde Gemeente van Blya en Hoogebeintum een voerzoek tot
naamsaanneming voor zijn zoon Sibinga Abel in Vietor Sibinga Abel jaar 1841 (1)
Sibinga D. F. (Derk Fries ook wel Vries))te Oudega 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)
Sibinga D. F. (Derk Fries ook wel Vries). te Oudega, 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)
Sibinga D. F. (Derk Fries ook wel Vries)Predikant te Oudega tot Classificaal Gecommitteerde 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)
Sibinga D. F. (Derk Fries ook wel Vries)te Oudega, 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)
Sibinga D. F. (Derk Fries ook wel Vries)te Oudega, 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)
Sibinga D. F. (Derk Fries ook wel Vries)te Oudega, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de
zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale
Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in
voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Sibinga J. (Johannes) Ds. staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of
Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het
voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
Sibinga J. (Johannes) Predikant der Hervormde Gemeente van Blya en Hoogebeintum een voerzoek tot naamsaanneming voor
zijn zoon Sibinga Abel in Vietor Sibinga Abel jaar 1841 (1)
Sibinga van der Linden J. te Sijbecarspel, 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)
Sibinga van der Linden J. te Sijbekarspel, 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)
Sibles Dirk 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)
Sibles Douwe 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
Sibles Harmen wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure
dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Sibles Ids te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen
of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen
een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”.
enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Sibles Jan 8e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1868 (2)
Sibles Jan, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5 kolommen info. jaar
1864 (2)
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Sibles Jan, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 5 kolommen info. jaar
1864 (2)
Sibles Jan, 8e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1866 (2)
Sibles Jan, Z8e Regiment Infanterie, komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1865 (2)
Sibles Joh. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en
geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de
diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Sibles Klaas te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie op
hooger orde ontworrpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.
en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)
dossier (23)
Sibles Sibolt 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)
Sibles Sybold 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)
Sibles Yntje 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)
Sibma Hermanus Douwes te Bergum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Sibma D. W. hij ondertekend een document aldus opgemaakt door ons Schout en Leden van de Raad der Gemeente Bergum den
30-11-1814 van o.a. Jager P. M. heeft tegoed voor levering van voedsel en legstro aan de gevangenen in het Gevangenhuis
geleverd toen er nog geen Caserne was enz. en wordt vermeld op een staat van Achterstand ten laste der Gemeente Bergum
dienst 1814 (4)
Sibma Geert Watzes te Oostdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de
Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Sibma H. B. te Garijp, 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)
Sibma Harmanus Douwes hij maakt deel uit van de Krijgsraad van het 3e Bataillon Landstorm. Arr. Leeuwarden Canton
Bergum verder wordt genoemd zijn functie en bij welke compagnie hij is enz. jaar 1814 (1)
Sibma Hendrik, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Sibma W. D. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal
van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot
vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)
Sibma Wolter staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag
over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of
langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
Sibma Wolter, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Sibolts Hans---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het
achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P.,
Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer
Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend
door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een
verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document
waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en
een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages
Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins
IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke,
Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s,
Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.
jaar 1816 (28)
Sibrandi Klaas, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Sibrandi Ruurd Huisman te Wirdum 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)
Sibrandij Sibren Sjoerds Hij zet zijn handtekening als mede Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele
Heer, De Heer Ebenga van Humalda J. Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst
geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een
slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz. jaar 1815 (4)
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Sibrandy, Winkelier, ---- Zijlstra Durk Gales, Rentenier, Zijlstra Hendrik Gales, Rentenier, Kuipers Willem Durks, Koopman,
Sibrandy, Winkelier, en Boersma Roelof Louwrinzes, Landbouwer alle te Buitenpost wonende en ondertekenaars van een
document aan de Gouveneur van Vriesland als volgt dat zij crediteuren zijn van het voormalige District Achtcarspelen en dat zij
gezamenlijk in den jare 1809 aan de Baljuw en Gemeente Bestuur van het voormalige District Achtcarspelen zevenduizend vijf
en zestig guldens onder speciale bepalingen enz. enz. maar dat zij tegenstaande hunne herhaalde aanmaningen enz. enz. jaar
1815 (3)
Sibren Trientje---- Wilde de H. H. Bedelaars Kolonist hij heeft verzocht om ontslag uit het Bedelaarsgesticht omdat hij in de
gelegenheid is om als knecht bij Sibren Trientje van beroep Pot Schippersche te Dragten te varen maar volgend de Grietman van
Lemsterland en van Smallingerland is zij niet bekend enz. jaar 1839 (7)
Sibrens Elias wegens leverantie van Turf aan het Regthuis, hij staat op 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)
Sibrens Fekke 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)
Sibrens Jouce de weduwe 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)
Sibrens Sjouke 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)
Sicama J. J. Te Burum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Siccama A.J. wed. wegens Huishuur van een Wagt voor de Militairen, hij komt voor op de Rekening van Militaire Uitgaven
gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van
zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)
Siccama J. Hora te Kollum 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)
Siccama Antje Doedes weduwe van Siccama Antony 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 Friesland jaar 1819 (4)
Siccama Antony Jans in leven gehuwd met Siccama Antje Doedes, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als
reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en
Domeinen te Friesland jaar 1819 (4)
Siccama Benjamina Douglas weduwe van Veth Adrianus Ingeschreven in het Grootboek van Burgelijke Pensioenen wegens
overlijden enz. jaar 1820 (1)
Siccama Cornelis Pieters, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd
Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den
leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de
Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)
Siccama Durk Bouwes, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen
en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den
leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de
Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)
Siccama E. L. Te Kollum, 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 Kollumerland en Nieuwkruisland (als koper van Dranken in de
maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Siccama E. L. te Kollumerland en Nieuwkruisland 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 Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van
de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Siccama Else Pieters te Burum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Kollum, enz. enz. jaar 1822 (1)
Siccama Elze Temmes, Koemelker 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)
Siccama Evert Theunis te Sneek, Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.= bij
resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders der directe belastingen die in 1821 voor de provincie werkzaam geweest zijn enz.
enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)
Siccama G. J. te Engwierum te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten
te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
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Siccama H. J. de weduwe te Oudwoude , 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)
Siccama H. J. hij tekent als Gemeenteraadslid van Oudwoude het volgende document: , hij staat als crediteur op de Staat en
Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude enz. jaar 1815 (4)
Siccama H. J. Ouderling, hij is mede ondertekenaar van een document dat betreft dat de Schout van Oudwoude ter regeling
relatijf het agterstallige tractement voor den Hervormden Leraar Hagen van H. in de Gemeente Oudwoude en Westergeest (als
zijnde gecombineerd) enz. jaar 1814 (4)
Siccama H. J. te Oudwoude voor afkeuring van een paard voor de Dragonders, hij staat als crediteur op de Staat en Opgave der
Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude enz. jaar 1815 (4)
Siccama Hendrik Jans gehuwd met Posthuma Aetska Aedges, 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)
Siccama Hendrik Jans heeft uit hoofde van ziekelijkheid bedankt voor zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 enz. jaar
1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Siccama Hendrik Jans en zijn huisvrouw Posthuma Aetske Aedsges 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)
Siccama Hendrik Jans te Oudwoude, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Kollum, enz. enz. jaar 1822 (1)
Siccama J. 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)
Siccama J. G. Armvoogd te Engwierum tekent genoemde lijst, , Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.
de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9
kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4) (dossier 9)
Siccama J. G. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Siccama J. Hora, 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)
Siccama Jacob Jans te Burum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Kollum, enz. enz. jaar 1822 (1)
Siccama Jan Geerts te Ee hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm
in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Siccama Jan Geerts, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Siccama Jan H. 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)
Siccama Jan H. staat vermeld in een ondertekend document van de Militie Commissaris Wenckebach C. H. aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de staat van Officieren van de Rustende Schutterijen in Vriesland met vermelding van Rang, bij welke
Schutterij en voormalige en tegenwoordige woonplaats enz. jaar 1824 (8)
Siccama Jan H. 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)
Siccama Jan hendriks te Oudwoude hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Siccama Jan te Dantumawoude 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)
Siccama Joh’s D. , 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)
Siccama K. P?. of S?. te Kollumerland en Nieuwkruisland 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 Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van
de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van
Friesland (123)
Siccama Klaas Andries---- Driesum, In de gemeente Veenwouden behorende tot het 4e Bat. Heeft zig n.l. een groot deel der
ingezetenen van Driesum verklaard tegen de Kapitein Halbesma Anne Douwes en de beide eerste Lieutenants Dijkstra Douwe
Uilkes en Siccama Klaas Andries behorende allen tot de gemeente Damwoude envan de Doopsgezinde religie zijnde enz. jaar
1814 (3)
Siccama L. E. T Burum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Siccama Louw Johannes, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd
Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den
leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de
Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)
Siccama Louw Temmes, Koemelker 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
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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)
859-1+6
Siccama Melle Folkerts staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
10-10-1815
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor 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)
485
Siccama Rinse, Rinsma, Grietje weduwe van Doeke Ritskes Smeding, Handgeschreven brief met handtekening betreft een
09-04-1814
erfenis, waarin genoemd worden o.a. Margaretha Ferwerda, Abraham Ferwerda, Benjamin Douglas Siccama wed. Adrianus
Veth, Doetje Ferwerda, Jan Koopmans, Abel Siccama, Rinse Siccama, S. Haakma Tresling, Maria Ferwerda, met
handtekeningen van Grietje Rinsma weduwe van Doeke Ritskes Smeding, Benjamin Douglas Siccama wed. Adrianus Veth, M.
B. Hilarius, J. Coopmans en ….? Tresling , Jaar 1814
287
Siccama wordt alleen met de familienaam vermeld in een document Commissariaat Generaal voor de Liquadatien met de
02-08-1816
Fransche Zaken die aan de heer Commissaris te Parijs zijn overhandigd als Pensions de la Hollande betreffende Pensioenen
onder het Fransche Bestuur betaald enz. jaar 1816 (3)
940
Siccama, ---- Doldersum, Siccama, Controleur van beroep en Meijer belast met de metingen voor het kadaster in de Provincie
29-09-1823
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)
424-27
25- Siccema J. Hora hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
05-1821
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)
A-1
Siccema Elze Fimmes ---- Sikkema Louw Timmes wonende te Kollum hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel
30-10-1832
de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat met als borg Siccema Elze Fimmes en Meinardy Sybren ook
aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en
gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van
zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838 dossier (50)
833-2
Siccema J. A. te Herbaijum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel in de maand
24-08-1841
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Franekera(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
deel
(3) Gehele provincie (122)
379
Siccema J. Hora Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
03-06-1819
1819 (3)
379
Siccema J. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
03-06-1819
(3)
379
Siccema L. E. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
03-06-1819
1819 (3)
284
Siccema Luitzen, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
09-02-1916
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
303-11
Sicher Maria Gertrud---- Maijbaum Johann Heinrich van beroep Turfmaker te echten geb. 1 mei 1811 Soltlage Distrikt Uffelen
29-03-1841
Koninkrijk Hannover zoon van Maaijbaum Johann Rudolf en Sicher Maria Gertrud wonende te Soltlage Distrikt Uffelen
Koninkrijk Hannover hij komt voor in een document Opgave van Personen welke niet in de termen vallen om bij de Militie te
kunnen worden ingelijfd enz. jaar 1841 (6)
191-10
Sichman D. de weduwe, 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)
40 + 101
Sickeler J. H. Bergum Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
01-04-1881
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
44
Sickeler J. H. Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
00-00-1882
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882
194-5
Sickema Anne Bouwes Landbouwer & Graanhandelaar te Nieuw Kruisland met (20 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij
20-02-1817
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)
194-4
Sickema Jacob Jans een Boerderij te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie
20-02-1817
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)
22-03-1825
Sickema Jacob Klazens te Ooststellingwerf staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de
11/1-C
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)
22-03-1825
Sickema Jacob Klazes vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de
11/7-C
Provincie Vriesland dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op den
10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2)
194-4
Sickema Jan Jacobs een Boerderij te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de
20-02-1817
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)
194-5
Sickema Jan Temmes Landbouwer te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de
20-02-1817
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)
194-3
Sickema Louw Elzes Landbouwer te Burum met (176 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de
20-02-1817
Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den
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aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.
jaar 1817 (3) dossier (6)
Sickema W. te Weststellingwerf als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Grietenij Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Sickema Yke Jans een Boerderij 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)
Sickenga …. ? Een handgeschreven brief met zijn Handtekening Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven,
gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier (2)
Dossier (41)
Sickenga ….? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken
betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers
die tarieven te betalen jaar 1902 (32)
Sickenga E. E. ondertekend een brief als volgt, de gewezen Baljuw benevens de leden van het gemeente bestuur van
Weststellingwerf betreffende o.a. de agterstallige tractementen over de jaren 1808-1807-1808 welke uit gebrek aan fondsen niet
voor de jaren 1810 en 1811 heeft kunnen worden betaald enz. jaar 1815 (7)
Sickenga E.---- Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Ooststellingwerf ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Foppens M. Barteld ontboden is teneinde hem met de schout en dat hij geene
inschrijving had ontvangen en dat Sickenga E. een brief ondertekend dat op verzoek van zijn zijn zoon Sickenga Eisse Edes te
Wolvega dat hij verschoond mag blijven van de post als 2e Luitenant terwijl hij door siekelijke omstandigheden enz. volgens de
ondertekende verklaring (aanwezig) van de heer Schuurman J. B. dokter te Steenwijk enz. jaar 1817 (4)
Sickenga Eede Eeuwes 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)
Sickenga Eisse Edes---- Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Ooststellingwerf ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Foppens M. Barteld ontboden is teneinde hem met de schout en dat hij geene
inschrijving had ontvangen en dat Sickenga E. een brief ondertekend dat op verzoek van zijn zijn zoon Sickenga Eisse Edes te
Wolvega dat hij verschoond mag blijven van de post als 2e Luitenant terwijl hij door siekelijke omstandigheden enz. volgens de
ondertekende verklaring (aanwezig) van de heer Schuurman J. B. dokter te Steenwijk enz. jaar 1817 (4)
Sickenga Jacob te Wolvega, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt
zijn handtekening voor, jaar 1841 (3)
Sickinga E. E. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Sickinga E. E. te Sonnega 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)
Sickinga Ede Eeuwes, 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)
Sickinga Eeuwe Eedes 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)
Sickinga Eeuwe Eedes 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)
Sickinga Jacob staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Wolvega die Personele
Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat,
huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Sickler Casper, 251 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)
Sickler Johannes Hendrik,---- Brouwer Nicolaas Reeling, Geneesheer en Bosgra Okke Pieters, Boomkweker, en Sickler
Johannes Hendrik, Candidaat Notaris uitmakende het bestuur van de Stoombootdienst met het Schip “ Bergum” tusschen
Bergum en Leeuwarden , Bergum en Groningen enz. enz. Onderwerp: een aankondiging van hun Stoombootdienst met het
schip de “ Bergum” wat ook in een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd tevens de Dienstregeling en
Tarief voor Personen en bagage, tevens aanwezig een aanplakbiljet enz. enz. jaar 1880 (9)
Sickler Johannes, 692 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)
Sickler K. te Heerenveen verzoekende bij eventuele vacature naar elders mogen worden te verplaatst, maar komt daar op terug
enz. jaar 1841 (4)
Sickler W. staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke
Schutterij te Leeuwarden, jaar 1814 (3)
Sickler Wilhelm Albertus, 326 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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Sickler Willem A. staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die
Personele Belasting jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en
vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Sickles Kaspar hij wordt benoemd als tijdelijk Landmeter en hij heeft zijn functie aanvaard te Heerenveen enz. jaar 1840 (3)
Sickman te Groningen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende 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)
Siddeburen, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)

Sidenus ( Siderius?) Bouke Dirks hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief
aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste
Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen
Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz.
jaar 1814 (8)
728/7-a
Siderius (P.??), Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. A. te Sint Anna
26-07-1841
Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van
behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4)
618
Siderius (Sidenus?) Bouke Dirks hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief
31-04-1814
aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste
Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen
Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz.
jaar 1814 (8)
15-02-1825
Siderius ….? Arrondissements Inspecteur te Heerenveen en Doesburg van ….? Controleur Onderwerp: een ambtelijk stuk enz.
2-A
jaar 1825 (4)
151
Siderius ….? De Baljuw , brievenporten over 1811 , 2e Hoofdstuk over 1811 en Later, Komt voor in Memorie Obsenvatien ter
06-02-1815
inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den
laatsten July 1813 jaar 1815 (10)
151
Siderius ….? De Baljuw, uitschot brieve porten 1809, 1e Hoofdstuk over 1810 en vroeger, Komt voor in Memorie Obsenvatien
06-02-1815
ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op
den laatsten July 1813 jaar 1815 (10)
41
Siderius ….? Dirks Minke weduwe van Luitjen Tjeerds Kortwinus (Kortwynus) als Tappersche te Gorredijk. Een terugzending
19-01-1816
van haar request zakende dat zij als Tappersche mag blijven continueren enz. volgens het request is de branderij ten gevolge van
fraude gepleegd gesloten, Elias Jan er is door hem fraude gepleegt als eigenaar ener branderij te enz. tijdens de Franschen tijd
heeft hij zijn Branderij laten stilstaan op eigen initiatief enz in het begin van 1814 was een zekere Haanstra ….? Eigenaar dier
branderij verkoopt deze aan Swarts Joh. en verder wordt genoemd de Inspecteur van het arrondissment de heer Siderius ….?
Jaar 1816 (3)
118
Siderius ….? Inspecteur der Bealstingen over het Arr. Heerenveen, Speelman Wobma ….? Arr. en ordinaris Ontvanger der
22-02-1817
Belastingen op het Heerenveen, Meinardie ….? ordinaris Ontvanger der Belastingen te Strobosch en Alowijn ….? ordinaris
Ontvanger der Belastingen op Terschelling zij moeten nog de eed afleggen en worden daarop aangesproken enz. verder genoemd
de heer Alowijn ….? te Noord Holland jaar 1817 (1)
379
Siderius B. D. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
03-06-1819
1819 (3)
480
Siderius B. D. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
06-07-1820
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
398
Siderius Bauke te Vrouwenparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
30-05-1818
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
398
Siderius D. (D?) te Vrouwenparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
30-05-1818
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
436
Siderius D. D. de weduwe---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen en het bezwaar van de zetters van
29-04-1822
St. Annaparocie en Vrouwenparochie met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de bepaling
waar de boerdrijen staan, Toerenburg, Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe, Zwager J. D.,
Koopal Joh., Siderius D. D. de weduwe , Tanje D. D. , Aderhout, Rinsma F. F. , Kuiken B., Gorter J. J., Wal de F. E. &
Comp., Vries de T. K., Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7)
618
Siderius D. Dirks hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer
31-04-1814
Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de
Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het
onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)
379
Siderius D. E. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
03-06-1819
1819 (3)
480
Siderius D. E. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
06-07-1820
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
453
Siderius D. E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
03-05-1822
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
424-27
25- Siderius D. E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
05-1821
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
398
Siderius D. E. te Sint Annaparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
30-05-1818
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
6-A
Siderius de Wal H. een stuk met zijn handtekening betreffende een verklaring van een afgelegde eed voor zijn functie als
04-03-1824
Secretaris bij de gevangenissen te Leeuwarden enz.jaar 1824 (2)
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Siderius de Wal M.---- Wal de M. Siderius hij dient een verzoek in om ontslag uit de Schutterij te Leeuwarden enz. Jaar 1825 (2)
Siderius de weduwe Jan Foppes 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)
Siderius Dirk Dirks komt voor in een Staat (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet
gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)
Siderius Dirk te Sint Jacobiparochie Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim
K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de
wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841 (4)
Siderius Evert Foppes 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 239
Siderius Foppe Everts---- Santhuizen C. G. Assessor van het Bildt ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij
heeft ontvangen de aanvragen (van de laatste 2 ondertekend aanwezig) van Klein Fokke Christoffel, Siderius Heere Foppes
zoon van Siderius Foppe Everts werkman te St. Anna Parochie en van Heeres Tjitske (wijlen) en Bruinsma Douwe Jacobs zoon
van Douwes Jacobs en Pieters Baukje beide overleden te Oude Bildzijl om zonder loting uit de Nationale Militie ontslagen te
worden enz jaar 1817 (3
Siderius Foppe J. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van
reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier
(5)
Siderius G. D. hij is mede ondertekenaar (als lid van de Municipale Raaden en andere Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van
een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de
laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen
Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz.
jaar 1814 (8)
Siderius G. T. (F?) te Deersum staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende de
onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen
voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde
van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10)
Siderius Gerben F. te Deerzum ,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Rauwerd in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Siderius Gerben Foppes te Deerzum 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)
Siderius Gerben Foppes te Deerzum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Roordahuizum enz. enz. jaar 1822 (2)
Siderius Gerrijt Bockes---- Jong de R. T. Schout van Vrouwenparochie zegt met overzending van bijgaande deductie van
Andringa Johannes Nammens en Resupsie van Wiglama Atte Klases en dat het hem bevreemd dat er zoveele personen in zijne
gemeente gevonden worden enz. ook komt voor Slim Wijbe Ates en Polsma Jan Andles Kerk en Armen voogden van Vrouwen
Parochie en Siderius Gerrijt Bockes en Tanja Jarig Piers (de laatstgenoemde 4 ondertekenen ook het document) dat het hun leed
doet om de aanklacht van Johannes Nammens Andringa jaar 1814 (15)
Siderius H ondertekend een brief als volgt, de gewezen Baljuw benevens de leden van het gemeente bestuur van
Weststellingwerf betreffende o.a. de agterstallige tractementen over de jaren 1808-1807-1808 welke uit gebrek aan fondsen niet
voor de jaren 1810 en 1811 heeft kunnen worden betaald enz. jaar 1815 (7)
Siderius H. als President der commissie van Landbouw Onderwerp; een kwitantie ter uitbetaling jaar 1816 (1)
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)
Siderius H. F. (Overleden volgens briefje van den 3e Lt. Collonel Guichart) 19 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij
het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de
Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste
Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Siderius H.---- Kammen van Thomas Oenis van, 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)
Siderius H.---- Koopstra Egbert Teunis Schatter van het Slagtvee in het district van Oudeberkoop voornemens om deze provincie
te verlaten en wil van deze bediening bedanken enz. en in zijn plaats wordt Brandsma Wiebe Willems te Oudeberkoop benoemd
ondertekend door de Arondissements Inspecteur Siderius H. jaar 1824 (5)
Siderius H. wegens leverantie van Brood onbetaalde rekening van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der
Diaconie Sneek op prima januari 1811 jaar 1814 (7) dossier (18)

Siderius Heere Foppes---- Huber J. L. (Johannes Lambertus) Grietman van het Bildt ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het ontslag van Klein Fokke Christoffel, Siderius Heere Foppes en Bruinsma
Douwe Jacobs enz. jaar 1817 (1)
Siderius Heere Foppes---- Santhuizen C. G. Assessor van het Bildt ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat
hij heeft ontvangen de aanvragen (van de laatste 2 ondertekend aanwezig) van Klein Fokke Christoffel, Siderius Heere Foppes
zoon van Siderius Foppe Everts werkman te St. Anna Parochie en van Heeres Tjitske (wijlen) en Bruinsma Douwe Jacobs zoon
van Douwes Jacobs en Pieters Baukje beide overleden te Oude Bildzijl om zonder loting uit de Nationale Militie ontslagen te
worden enz jaar 1817 (3
Siderius Heere Foppes wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Persoonen voor hun zelve bij de Militie dienende welke tengevolge van art. 21 der Wet
op de Militie van 8 januari aan de Plaatselijke Besturen enz. om op grond van dat artikel en van de door hun overgelegde
bewijzen uit den dienst te worden ontslagen enz. jaar 1841 (7)
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Siderius Here Foppes 337 St. Annaparochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
379
Siderius J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
03-06-1819
(3)
480
Siderius J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de
06-07-1820
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
453
Siderius J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
03-05-1822
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
615-2, 29
Siderius J. F. te Rauwerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
19-06-1840
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)
287-C 1e
Siderius J. Herm’s 724 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met
Bataillon
7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie no. 1 en 4
28-06-1817
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)
424-27
25- Siderius J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
05-1821
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)
377/28, 34
Siderius Jan Foppes de weduwe wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de
19-04-1841
Grietenij Rauwerdehem omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan
Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd
enz. met vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (5)
248-C 1e bat
Siderius Johannes * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
11e blz.
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8
Nom. Staat
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44
09-06-1817
door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
15-A
Siderius Johannes D. Koopman en Guardenier te St. Anna parochie, Een aangeboden transactie ter voorkoming van een
05-08-1824
procesverbaal van bekeuring voor verkeerde aangifte van een paard, jaar 1824 (2)
248-b 1e bat
Siderius Johannes G. 369 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
3e 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
07-06-1817
Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
255-BB
Siderius Johannes H. 369 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
01-06-1817
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
248-DD
Siderius Johannes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
5e Compag.
Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817
3e blz.
een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)
Nom. Staat
09-06-1817
379
Siderius L. D. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
03-06-1819
1819 (3)
480
Siderius L. D. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
06-07-1820
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
453
Siderius L. D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
03-05-1822
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
424-25
25- Siderius L. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
05-1821
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
398
Siderius L. te Vrouwenparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
30-05-1818
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
884
Siderius M. President der Commissie Landbouw Onderwerp; Kwitantie’ s jaar 1818 (1)
07-12-1818
890
Siderius M. hij is president van de Commissie van Landbouw , onderwerp een door hem gelegaliseerde kwitantie enz. jaar 1820
15-12-1820
(1)
1463
Siderius M. ---- Nicolai R., Siderius M. en Gasinjes P. een document waar hun naam onder staat als gecommitteerden bij
24-11-1814
resolutie der Commissie om te examineren de missive van de heer Pel K. P. geschreven te Dragten 10 mei j.l. het betreft de
klagten over de onevenredigheid van de impost op het middel van de Turf onder de missive staan de handtekeningen van
Nicolai R en Pel K. P. enz. jaar 1814 (23)
457
Siderius M. President der Commissie van Landbouw onderwerp een quitantie van 1152 gulden en 7 stuivers enz. jaar 1815 (1)
13-05-1815
504 + 505
Siderius M.---- Asbeck van G. F. Schout van de Gemeete Ameland Ardesch A., Fonteijn P., Siderius M. President van de
31-05-1815
Commissie, Twijnstra J. J. allen ondertekenen een brief en/of document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende ten einde
op kosten van den Lande aan te kopen een Holsteinsche Hengst ten dienste van de de Stoeterij op Ameland een totaal dossier jaar
1815 (25)
926
Siderius M.---- Boele Adriaan & zoon in Comp en nog 13 andere Kooplieden in Amsterdam in Kaas handelende dat van de
25-11-1815
Vriesche kanter Kaas zonder Komijn op grond van eene resolutie van de Staten Generaal van 15 december 1766 enz. was
ondertekend in copie door de medeleden van de commissie van Landbouw in Vriesland Fontein P., Hijlarides Wierd P.,
Siderius M. Rendent der Commissie enz. jaar 1815 (12)
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Siderius M.---- Doesburgh van Willem thans controleur te Heerenveen is benoemd als Inspecteur van de belastingen i.p.v. de
heer Siderius M. en als controleur te Heerenveen is benoemd Oosterom van Hendrik Jan laatstelijk Ritmeester bij het Regiment
ligte Dragonders no. 4 jaar 1825 (8)
Siderius M. E. 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)
Siderius M. hij is benoemd tot Inspecteur der directe belastingen te Heerenveen bij besluit van Wij Willem Koning der
Nederlanden enz. enz. jaar 1822 (4)
Siderius M. hij staat op de naamlijst der Heeren Leden van de Kommissie van Landbouw in Friesland waarvoor de Kontributie
over 1823 en 1824 nog moet worden ingevordert enz. jaar 1825 (3)
Siderius M. Inspecteur der indirecte belastingen hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat
voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende enz. jaar enz. jaar 1815 (2)
Siderius M. Maatschappij van Weldadigheid lid van de commissie van Landbouw in Friesland en Leden van de Maatschappij
van Weldadigheid , jaar 1821 (1)
Siderius M. President van de Commissie van Landbouw met als onderwerp: een kwitantie enz. jaar 1818 (1)
Siderius M. Resident van Publiek onderwijs enz. aar 1819 (1)
Siderius M. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen
betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij
voorgekomen dat voornoemde enz. jaar 1816 (8)
Siderius M. te Heerenveen, request om Pensioen een handgeschreven brief met zijn handtekening. Jaar 1824 (4)
Siderius M. te Wolvega hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche
Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn benoeming tot Schoolopziener in het 5e district van Vriesland in plaats
van de overleden heer Beekhuis W. jaar 1815 (2)
Siderius M., Landbouw, Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823 tot de
najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet J.J., Feenstra Thijs, Beucker D.H.,
Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H., Boelens A.A. van, Berghof L.W., Koumans Smeding P.,
Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E., Hylarides W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker
Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P., Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe Kingma J. M. van.,
Woudsma Fake Hendriks., Feenstra Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds, Greuve J. K. de, Pas, E. jaar
1823 (47)
Siderius Meinardus , Arr. Inspecteur te Wolvega enz. ---- Haeften van Jacob, Het honorabel ontslag van hem als regter in de
rechtbank van eerste aanleg te Heerenveen met een lijst van candidaten voor zijn post met een document van 6 kolommen met
veel info.. Jaar 1822 (3
Siderius Meinardus---- Aftredend voor de post Arrondissements Inspectie Siderius Meinardus te Heereneveen jaar 1824
Siderius Meinardus hij wordt vermeld in de brief: Wij ondergetekenden * verklaren het Lidmaatschap van de My. Van
Weldadigheid aanvaard te hebben op voorwaarde bij het reglement der My der weldadigheid. Jaar 1818 (2)
Siderius Meinardus te Wolvega, hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland ,dat hij wegens zijn
aanstelling te Heerenveen aldaar verpligt is te gaan wonen maar dat hij niet zonder aanmerkelijke schade met zijn gansche
Huisgezin Wolvega konde verlaten enz. enz. met het antwoord in 1815, jaar 1814/1815 (2)
Siderius Meinardus te Wolvega, Hij staat in een document als candidaat voor de functie van Rechter te Heerenveen i.p.v.
Speelman Wobma Helenus Marinus die benoemd is tot Hoofd Ontvanger in en uitgaande rechten enz. enz. jaar 1819 (3)
Siderius Meinardus, een aan hem verleend pensioen van 1880 gulden jaar 1824 (4)
Siderius Meinardus, Maatschappij van Weldadigheid een Nominative lijst der heren Leden van de commissie van Landbouw in
Friesland en Leden van de Maatschappij van Weldadigheid Sederius Meinardus, Kolk van der Hendrik Willem, Hylarides
Wierd Pieters , Fontein Pieter, Gasinjet Paulus, Andree Daniel Beucker , Ambrosius Ayls, Nicolai Rein, , jaar 1821 (3)
Siderius Meinardus, te Wolvega van competenten ouderdom staat op de lijst (met 5 kolommen info) van candidaten voor de
functie van Haeften van Jacobus wegens zijn eervol ontslag als Regter van de Regtbank te Heerenveen is de functie vacant , jaar
1822 (2)
Siderius Meinardus, te Wolvega van competenten ouderdom staat op de 2e lijst (met 5 kolommen info) van candidaten voor de
functie van Haeften van Jacobus wegens zijn eervol ontslag als Regter van de Regtbank te Heerenveen is de functie vacant , jaar
1822 (2)
Siderius P. D. nr. 157 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)
Siderius P. J. te Friens 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)
Siderius Pieter Jans een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen
van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang
Sneek, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward
(17)
Siderius Sieger Everts hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer
Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de
Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het
onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)
Siderius Tacke S. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending
van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de
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Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de
Sint Jacobi Parochie, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Siderius….? , hij krijgt eervol ontslag als Inspecteur te Heerenveen jaar 1825 (2)
Siderus Hermanus hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen
voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld
wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Siderus Jan Foppes Boer van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met
8 kolommen info. Jaar 1824 (8) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Sidler J. B. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de
overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft 8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats,
laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)
Siebega Andries---- Schotanus J. K. (Jelle Klazes) Schout van de gemeente Mildam ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de bezittingen van de Pastorie van Nieuwe Horne cum anexis waarin o.a. vermeld worden Scheltinga
Menno Coehoorn van zijn land en Boer de Wiebe Jans als gebruiker , Roijen van J. los land in gebruik bij Doldersum Klaas Jans
Scheltinga, Menno Coehoorn van zijn land en de gebruiker Oosterwoud Leffert Hendriks, Faber Douwe Gaeles 1 gulden pagt,
schuld aan van 715 guldens wegens leverantie materialen aan Siebega Andries van beroep Koopman, dit stuk is ondertekend
door Jong de Klaas Klaases enz. Jaar 1815 (6)
Sieben Jilles Frederik, komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)
Siebenga A. Brouwer G. D., Heida R. P., Bartjes van F. P., Boer de H. W., Heida P. M., Douwenga A. D., Jansma K. J., Jong de
H. H. zij zijn aanwezig als gecommiteerden op het Gemeentehuis van Oudeschoot en de beide leden Bienema F. en Siebenga H.
zijn absent gebleven Onderwerp de vergadering onder voorzitterschap van Vierssen van P. O. betreffende de staat van
begroting post voor post enz. enz. verder komt voor de onkosten van de Landstorm, Cabarets, Veldwachters, Ambtenaren enz.
enz. jaar 1814 (5)
Siebenga Aafke S., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5)
dossier (11)
Siebenga Andries Koopman in de Knijpe er wordt vermeld dat hij tegoed heeft een somma van zevenhonderd en vijftig
Guldens wegens levering van Bouwmaterialen, in een document Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde
gemeente Nieuwehorne cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen) inkomsten,
uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als
administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (11) dossier (24)
Siebenga Andries---- Abeles (Abels) Lamkjen Weduwe van Eeuwezens= Everens Anne een handgescheven brief met haar
handtekening, Onderwerp: dat zij voor de herindeling op Heerenveens grondgebied woonde en nu in Knijpe zij een aanslag
kreeg die haar bevreemd ook omdat zij nog 2 minderjarige kinderen moet onderhouden en haar inkomen komt uit een kleine
boerderij met 8 mel koeien welke zij op eigen land kan weiden enz. enz. zij vind dat zij niet aangeslagen moet worden voor het
zelfde bedrag als de vermogende lieden zoals b.v. Vierssen van P. O. , Boer de Homme Wiegers en Siebenga Andries enz. enz.
jaar 1813 (4)
Siebenga Corn’s Hend’k 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)
Siebenga Evert Siebes te Smallingerland 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)
Siebenga H. Siebenga A. , Brouwer G. D., Heida R. P., Bartjes van F. P., Boer de H. W., Heida P. M., Douwenga A. D., Jansma
K. J., Jong de H. H. zij zijn aanwezig als gecommiteerden op het Gemeentehuis van Oudeschoot en de beide leden Bienema F.
en Siebenga H. zijn absent gebleven Onderwerp de vergadering onder voorzitterschap van Vierssen van P. O. betreffende de
staat van begroting post voor post enz. enz. verder komt voor de onkosten van de Landstorm, Cabarets, Veldwachters,
Ambtenaren enz. enz. jaar 1814 (5)
Siebenga Hendrik A. fl. 123.94 voor geleverde bouwmaterialen, komt voor in een document Geextraheert uit het Pastorie
Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel
Zathes en Landen) inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in
vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (9) dossier (24)
Siebenga Hendrik Andries Houtkoper te Bovenknijpe als koper vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van
verkoop en de processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819 die uit kracht van
de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde domeinen onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij
worden vermeld in de finale akte en Brouwer Gerben Jetzes, Kool van Heerens Wesselius Balster en Wielandt Jarich Tadema
en Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz. jaar 1820 ( 5- dossier 92)
Siebenga Hendrik S.----- Westra J. te Veldwachter te Benedenknijpe maakt melding van een kleine werkstaking onder de
landarbeiders , en een vergadering ten huize van de weduwe Vries de Abe en daar werdt besloten bij Siebenga Hendrik S. te
Bovenknijpe, Minkema Hendrik en Nijholt Keimpe, alle Landbouwers het werk te staken oor een loonsverhoging van enz. enz.
jaar 1916 (2)
Siebenga Homme Siebes Lid van de Grieternij raad is overleden wordt vermeld in een brief van de Gouverneur van Vriesland
aan de Administrateur voor het Binnenlandsch Bestuur betreffende dat er gedurende het laatste vierendeels van het jaar 1823
verandering zijn gedaan in de Grietenij Schoterland enz. jaar 1824 (2)
Siebenga Marten Pieters Hovenier te Brongerga koper van een perceel het 4e ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een
geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30
november en 14 december 1819 die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde
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domeinen onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte . en Brouwer Gerben Jetzes, Kool
van Heerens Wesselius Balster en Wielandt Jarich Tadema en Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van
Bossen, huizen en greidland enz. jaar 1820 ( 92 )
Siebenga Poppe Siebes te Nijega; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Siebenga S. Jakobs Schoolmeester van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Friens 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)
Siebenga Siebe Andries Rogmolenaar koper van een perceel 9 en ten zevende na 12 ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een
geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30
november en 14 december 1819 die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde
domeinen onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte en Brouwer Gerben Jetzes, Kool van
Heerens Wesselius Balster en Wielandt Jarich Tadema en Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van
Bossen, huizen en greidland enz. jaar 1820 ( 92 )
Siebenga Siebe Andries Koorn en Moutmolenaar teKnijpe, zijn aanslag is bij resolutie van de Ged. Staten no. 3 terecht
aangeslagen voor fl. enz. enz. 1819 (2)
Siebenga Siebe Andries Korenmolenaar te Knijpe Onderwerp een transactie wegens een procesverbaal Jaar 1824 (4)
Siebenga Siebe Andries Rogmolenaar en Koopman te Knijpe als koper vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen
van verkoop en de processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819 die uit kracht
van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde domeinen onder Oranjewoud gelegen enz.
enz.zij worden vermeld in de finale akte en Brouwer Gerben Jetzes, Kool van Heerens Wesselius Balster en Wielandt Jarich
Tadema en Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz. jaar 1820 ( 5dossier 92)
Siebenga Siebe Andries te Benedenknijpe staat vermeld in een document dat hij als schatter voor de belasting op het personeel
dienst 1823 resp. benoemd, beedigd en werkzaam geweest is enz. jaar 1825 (6)
Siebenga Siebe Hommes Landeigenaar en Huisman te Knijpe hij is benoemd als zetter der belastingen jaar 1822 (3)
Siebenga Siebe Hommes Huisman te Knijpe , Hij is lid van het collegien van Zetters van Knijpe enz. jaar 1823 (3)
Siebenga Siebe Hommes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Knijpe in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Siebenga Siebe staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag
over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of
langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
Siebens 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 Friesland, Drente en Groningen de heer
Boelens van F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818 (3)
Siebens Jan, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en
Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen jaar 1819 (4)
Sieberens Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5)
dossier (11)
Siebers Willem Siebers, Schutter, oud 39 jaar * te Vierlingsbeek veroordeeld tot den dood met den strop is die straf bij Zijner
majesteit enz. enz. , jaar 1840 (9)
Siebersma Johannes Ales 544 Exmorra 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)
Siebersma T. te Wijnaldum 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)
Siebersma Willem Fokkes de weduwe, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee
(195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve
van het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Siebes Aise, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Siebes Andries (Overleden) , Scholtema Wobbe Nolles, Tuijmelaar H., Taconis H. en Hogeveen Jacob Klazes allen lid van het
bestuur van een commissie van 5 Notabelen der dorpe Heerenveen alvorens overte gaan tot de werving van enz. enz. verder
wordt genoemdt en ondertekenen dit stuk; Willinge Jan Albert te Oldeberkoop als gevolmachtigde van Haren van Onno Zivier,
Scheltinga van M. C. Loze de Jacob Horlogemaker, Feddema Fedde Jentjes, Bergh van den G. C., Heida Rykle P. Brouwer
Gerrit Durks, Piebenga H., Nijenhuis H. T., Hoida T. M. , Glu de Jan , Onderwerp; een somma van fl. 5000 dit aangeleverde
geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen voor transport enz. en
dat de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen tevens een getekende verklaring van enz zie ook voor meer
tekst b.v. Gorter Wigle Sjoerds jaar 1818 (15) totale dossier (45)
Siebes Antje---- Dor?en….? Siebe * 30-01-1798 z.v. Dor?ens….? Douwe en Siebes Antje 3 is zijn volgnummer geboorte en zijn
ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve
Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative
Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817
(4)
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Siebes Atje heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden
vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz. den 18
Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Siebes Atje wordt vermeld op de staat van onvoorziene uitgaven, te betalen kosten voor geleverde zaken/diensten enz. jaar1814
(2)
Siebes Engbert, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Siebes Harmen te Sloten voor geleverde haver, wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens Leverantien aan
de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz. jaar 1814 (4)
dossier 12
Siebes Hendrik Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp
en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Siebes Hendrik wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4
Siebes Hendrik wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Siebes Hendrik, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Siebes J. staat vermeld op een tableau van den President Burgemeester van Leeuwarden enz. ingevolge aanbesteding van 800
paren schoenen met 5 kolommen info, bv. Hoeveel paar de schoenmaker heeft geleverd enz. jaar 1814 (2)
Siebes Jelle 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)
Siebes Marten de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814(7) Dossier (24)
Siebes Tjipke ---- Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) Gesubttiturende van de Schout van Ameland dat de geborgen goederen van
het Tjalkschip de Vrouw Jaapie alle in het Pakhuis zijn opgeslagen dan volgt een ionventaris met alle geborgen goederen stuk
voor stuk beschreven en door wie geborgen enz. jaar 1814 (6)
Siebesma & Marinus Sneek Schip de Koophandel II,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Siebesma B. S te Oudehorne Verklaart en tekent een verklaring dat Sjoerd Zandstra enz. Beurtschipper op de Twee Gebroeders
II, jaar 1915 (3)
Siebesma B. S.---- Meindersma E. W. Adjunct Schout, Siebesma B. S., Kooistra Johannes Pieters, Meindersma M. L. betreft ene
klacht voor Tamboezer Bote Bakker te EE, betreft verzegeling van zijn ovens, tegen de 2e commies Nijman te Dokkum en zijn
commies Bonga, en Mulier controleur, tevens een handgeschreven brief ondertekend door Meindersma E. W. Adjunct Schout,
Kooistra Johannes Pieters, Meindersma M. L jaar 1814 (6)
Siebesma Bote Botes Sluiswachter te Dokkumernieuwerzijlen hij heeft Trumpi, Commies (Brigadier) uitgescholden jaar 1817
(1) dossier (12)
Siebesma J. S. te Oosterbierum 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)
Siebesma J. S. te Oosterbierum 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)
Siebesma Meindert Botes van beroep Sluiswachter, hij is de hoogs biedende voor de pacht van de Schut en Tolgelden der Groote
Zeesluis onder Engwierum, met als borg Rispens Willem Rinzes van beroep Vleeschhouwer en Faber Jelke Hendriks van beroep
Beurtschipper genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, en de tarieven ook de handtekeningen
van alle drie staan onder het document jaar 1856 (12)
Siebesma Meindert Botes van beroep Sluiswachter, hij is de hoogs biedende voor de pacht van de Schut en Tolgelden der Groote
Zeesluis onder Engwierum, met als borg Lubberts Antoon S. Wessels van beroep Timmerman en Bakker Steffen Jans van
beroep schipper genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, en de tarieven ook de
handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1848-1853 (7)
Siebinga Auke Siebes---- Siebinga Hendrik Siebes hij wordt vermeld in een document betreffende datzijn halfbroeder Siebinga
Auke Siebes Landbouwer te Marum zijn knegt Hendrik Siebes Siebinga heeft verkocht tien schapen die hij niet heeft betaald
tevens de huishuur enz. nog f. 30 schuldig is, tevens een geschil met de Armvoogden van Ureterp enz. jaar 1841 (9)
Siebinga Gerrit Hommes, ----- Baaten van Hendrik Aukes (hij tekent met van Baalen) een handgeschreven brief door hem
ondertekend , Onderwerp; verweer tegen een te hoge opgelegde belasting aanslag, wordt ook in genoemd Sybes Homme en
Douwes Andries ook een weigering tot betalen van Armengeld tevens een lijstje genaamd reparatie de som van 3350 franc enz,
waar voorgenoemde Baaten van Hendrik Aukes op voorkomt en ook Knijpstra Cornelis Meinderts, Schroor Durk Gurbes,
Siebinga Gerrit Hommes, Bosscher, Harmen Pieters, Haantjes Sjoerd Jacobs , Halinga van Jan Ottes enz. enz. jaar 1813 (6)
Siebinga Hendrik Siebes hij wordt vermeld in een document betreffende datzijn halfbroeder Siebinga Auke Siebes Landbouwer
te Marum zijn knegt Hendrik Siebes Siebinga heeft verkocht tien schapen die hij niet heeft betaald tevens de huishuur enz. nog
f. 30 schuldig is, tevens een geschil met de Armvoogden van Ureterp enz. jaar 1841 (9)
Siebinga Poppe, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Siebinga Siebe Andries Korenmolenaar in de Knijpe Een aangeboden transactie wegens een procesverbaal om vervolging te
voorkomen, wegens twee accijnsbiljetten enz. jaar 1824 (3)
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Siebinga Siebe Andries staat in een document van voordragt van vacerende 2e Luitenantsplaatsen bij het 3e Bataillon Rustende
Schutterij in het voormalige district van en met vermelding van zijn benoeming in en hogere rang enz. jaar 1824 (5)
Siebolt Sietze te Tjerkwerd 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)
255-A
Siebrand Willem 355 is zijn volgnummer en IJsselmonde (ov) zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een
00-05-1817
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)
424-26
25- Siebrands Klaas S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
05-1821
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
285/34
Siebrands Sipke Agent van Politie Sneek Met Signalement, jaar 1916
07-02-1916
386
Siebrandy Sipke Seibrands, hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij over 1813
08-05-1814
te hoog en onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz. jaar 1814 (4)
911/9
Siebrens Aukje----- Heelwijk Veening; onderwerp verzoek tot autorisatie tot het doen van een reize; naar Siebrens Aukje
14-09-1841
huisvrouw van Dekken S. te Ureterp wegens een proces verbaal tegen haar wegwns belediging,en With de Jacob Jans,
Veenwerker te Luinjeberd wegens een proces verbaal tegen hem betreffende personele belasting wegens zijn vrouwelijke
dienstbode enz. jaar 1841 (1)
803-7
Siebrens Bontje Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Oudehaske (120) en Haskerhorne (20) betalen voor de
17-09-1816
jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
753, 7e blz.
Siebrens Bontje staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot
kolom 11vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815
09-1815
(5) dossier (9)
1291
Siebrens Doekle---- Velde v.d. Joh’s Boekhouder der Voogden van het weeshuis te Bolsward dat zij enige stukken losland
19-10-1814
gelegen onder de Stad Bolsward welke op St. Petri en Meij 1815 vrij van Huuringe zijn en deze publiekelijk willen verhuren de
zittende huurders zijn Siebrens Doekle, Eeltjes Hidde en Douwes Murk enz. jaar 1814 (2)
541C
Siebrens Goutjen---- Werf van der Siebren Annes * 28-10-1798 zoon van Werf van der Anne en Siebrens Goutjen staat vermeld
16-10-1817
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 het schip de Jacoba Catharina met als capitein Niehof Mike Entes enz. jaar 1817 (4)
1262,
Siebrens Hendrik, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp
1e blz. van
en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375
kolommen
personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
03-10-1814
276
Siebrens Meindert staat vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie
20-04-1818
te Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving, Sneek is de laatste woonplaats voor de gevangenis
jaar 1818 (2)
176
Siebrens Siedses 3 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a.
1e Bataillon
overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een
22-04-1817
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841
(7)
662
Siebrens Trijntje---- Wassenaar T. (Tiete) Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
04-08-1815
betreffende dat hij de broeders van Siebrens Trijntje heeft geconvoceerd met alle inlichtingen de broeders met name Anema Jan,
Anema Tjeerd, Anema Leuwe alle Timmerlieden te Midlum zij arbeiden wel maar kunnen onvermogend worden genoemd en
geen bijdrage verder genoemd Poppes Abel zijn onderhoud door de armenvoogden die reeds zijn vrouw en vier kinders ten laste
hebben enz. ondertekend door Boomsma D. President Diaken jaar 1815 (3)
191-12
Siebrensma H. , 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)
799
Siedema Evert Aukes te Nijeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig
nrs.104-118
guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte
25-09-1815
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)
372 blz. 8
Siedema Evert Aukes, te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
09-08-1816
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)
565-1
Siedenburg Christoffel Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Woubrugge. Fourier 26-4-1836 Overleden a/b van het
08-06-1837
schip “Emmanuel” , 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)
506
Siedjes Gerben J.----- Witteveen Jouwerd Frederik te Lemmer wonende aanneemer van reparatieen aan de haven enz. enz. voor
25-07-1817
een somma van fl. 940 zijn borgen zijn Siedjes Gerben J. en Fekkes Anne te Hindelopen jaar 1817 (3)
526-1, 23
Siedses B. te Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd;
22-05-1840
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
14
Siedses G. onderwerp: leverantie van 300 lasten Haver voor de Russische troepen en in 5 dagen de barre tocht naar Oldeberkoop
02-11-1814
volbracht en dat hij is leverancier van enz. enz. maar dat hij nog geen geld heeft ontvangen en de Schout (Hoogterp Harke H.)
van de gemeente Almenum schrijft daarover aan de Gouveneur van Vriesland enz. jaar 1814 (1)
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Siedses Gerben S. hij heft aangenomen het onderhoud en de reparatie van de haven van de havenwerkenb van Harlingen voor f.
2800.= enz. jaar 1817 (1)
Siedses Gerben Sieds---- Witteveen Jouwerd Fredrik te Lemmer, aannemer, betreft het werk van het aanleggen ener
steenglooying langs de zeeweringen te Stavoren enz. enz. voor fl. 2750.= met als borgen gesteld Siedses Gerben Sieds te
Stavoren en Witteveen Frederik Cornelis te Lemmer enz. enz. jaar 1818 (3)
Siedses Gerben Siedses wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad
van Stavoren enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Siedses Gerben Siedses wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad
van Stavoren en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Siedses Gerben Siedses wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad
van Stavoren enz. jaar 1816 (3)
Siedses Gerben Siedses wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van
Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad
van Stavoren en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd enz. jaar 1816 (7)
Siedsesz G. S. (Gerben Siedses) ---- Wielstra Koert Yelerts, van beroep Sjouwer wonende te Stavoren Onderwerp aanslag
belasting 1812 en 1813 omdat hij een gering inkomen heeft en zijn vrouw met Spinnen verdient, en dat beide al oud zijn en hij
bijna niet kan werken en snachts door de Jigt gekweld enz. enz, en hij schrijft waarom zijn Tresling Tomes die Winkelary doet
daarbij Koster en Organist , opziender over de Turfmeeters, zo ook de Predikant Bruining J. (Jacobus) en zijn buurman Ieke
Tjalkes en de burgemeester Siedsesz G. S. (Gerben Siedses) tevens Ieges Cornelis die Stadstimmermann is en ook Doodgraver
en dat genoemden enz. enz. jaar 1814 (3)
Siedsesz G. S. (Gerben Siedses) als Burgemeester benoemd voor de Stad Stavoren wordt gelet op de voordracht van onze
Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen
volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Siedsesz G. S. (Gerben Siedses) ondertekend als lid van de Vroedschap van Stavoren het navolgende document, Pietersen H. R.
hij ondertekend samen met de andere Voogden van de Algemeene Armestaat te Stavoren een Rekwest aan de Heer Commissaris
in het Arrondissement Sneek met het verxzoek om subsidie enz. verder ondertekenen de leden van de Vroedschap van Stavoren
een bijgaand document jaar 1814 (6)
Siedsesz G. S. (Gerben Siedses) ondertekend een proces verbaal dat hij als eerstgenoemde en oudste der verkozen Burgemeesters
van Stavoren verschenen op den Raadhuis van deze Stede en zijn Lootsma Jacob Aukes en Bruinsma Sijbrand Gerrijts mede
benoemd als Burgemeesters van Stavoren enz. dat de Heer Lootsma die ook ondertekend samen met Bruinsma Sybrand Gerrijts
enz. jaar 1814 (2)
Siedsesz G. S. (Gerben Siedses) President Burgemeester van Stavoren (treed af in het jaar 1818) staat op een document (met zijn
handtekening Siedsesz G. S. (Gerben Siedses)) 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)
Siedsesz G. S. (Gerben Siedses)---- Trip H. De gefailleerde Ontvanger, Onderwerp de President Burgemeester Haytema S. P. van
Stavoren en de Burgemeester Siedsesz G. S. (Gerben Siedses) van Stavoren verzoekt om een Extract Vonnis dezer zaak enz.
enz. wordt verder in genoemd Keuchenius G. Ontvanger der Belastingen en Boer de C. J. Gemeenteontvanger Haga ….?
Advocaat te Sneek enz. jaar 1818 (9)
Siedsesz G. S. (Gerben Siedses) van Stavoren staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene
nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad
alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)
Siedsesz G. S. (Gerben Siedses), Haytema S. P. (Salling Pieters) , beide Burgemeester van de Stad Stavoren, Janssen Pieter
Cornelis en Doornbos Eling G. Raden der stad Stavoren die met Lootsma J. A. en Jong de Hessel H. het bestuur van genoemde
stad uitmaken dog de beide laatste niet aanwezig , dat Jong de Hessel H. heeft zig door zijn hoog gaand slordig gedrag van al
omtrent 2 jaren de vergaderingen niet heeft bij gewoond en verklaarde dat ook niet meer te willen enz. een advies betreffende
zijn ontslag enz. jaar 1819 (5)
Siedsesz G. S. (Gerben Siedses), Lootsma J. A. (Jacob Aukes) als Presidenten van Stavoren enz. op den Raadhuis dezer Stad den
heeren Janzen Pieter Cornelis, Pieters Salling, Doornbos E. G., Werf van der S. H., Jong de H. H., Trip Hendrik, Reiniers Hidde
en Suidman J. B. E. (Jacobus Bernardus Egbertus)als benoemde leden van de Vroedschap en in tegenwoordigheid van de mede
Burgemeesters Siedsesz G. S. (Gerben Siedses) en Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) voornoemde geinstatalleerd enz. de drie
Burgemesteren ondertekenen dit document enz. jaar 1814 (2)
Siedsesz G. S. (Gerben Siedses).---- 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)
Siedsesz G. S. (Gerben Siedses)----Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) Burgemeester van de Stad Stavoren, het betreft zijn request
aan de Gouverneur van Vriesland aangaande de beledigingen hem aangedaan door een zijner ambtgenoten en wel de
Burgemeester Siedsesz G. S. (Gerben Siedses) enz. jaar 1814 (2)
Siedsesz Gerben S., aannemer van het werk ener steenglooing langs de Zeeweringen te Stavoren, maar zijn prijs van fl. 2400,= is
te hoog bevonden en het is gegaan naar Witteveen Jouwert Frederik voor de som van fl. 2200.= jaar 1818 (2)
Siedsesz S. G. (Sieds Gerben)---- Jong H. F. Secretaris en Gemeenteontvanger van Stavoren, de Burgemeester Siedsesz S. G.
(Sieds Gerben) van Stavoren schrijft aan de Gouverneur van Vriesland dat het hem zeer verwondert en bijzonder treft eene klagte
van voornoemde te moeten beantwoorden, ook aanwezig een ondertekende brief van H. F. de Jong voornoemd waarin ook wordt
genoemd de Wethouder Werff v.d. S. H. en de Wethouder Lootsma P. , Welderen van S. Baron Rengers, Avenhorn van Nauta
G. A., Meinesz J. beide als leden van het Dijkbestuur, een ander stuk wordt geschreven door de Raad der Stad Stavoren dat de
Burgemeester ieder naar waarde behandeld enz. ondertekend door Werff v.d. S. H. , Visser Klaas R., Kooij J. E. en Okkes W. ?.
enz. jaar 1841 (21)
Siedsesz S. G. (Sieds Gerben) Namens de Raad der Stad Stavoren ondertekend hij samen met Jong de H. F. een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende onbetaald gebleven lijfrenten over de verlopen jaren>> Vries de Minke Heines ten wiens
lijve de lijfrente van Vries de L. K. gevestigd , in de jare 1833 is overleden en op deend zijnde als houder der lijfrente voor 1822

8364

8364

499-107-8
23-07-1840
499-10-2
08-05-1841

8364

499-104 -5 - 6
21-08-1840

6418

255-B
01-06-1817

6048

471
15-07-1819
34-A
20-01-1825
496
22-07-1819
261-B
11-04-1820
494-A
12-07-1820
53-C
22-01-1821
285-B + C
10-04-1821
549-B
10-07-1821
771
11-10-1821
35
09-01-1822
366
11-04-1822
793
05-11-1819
649
09-07-1822
950
15-10-1822

6865
6048
6057
6060
6066
6069
6072
6075
6078
6081
6052
6084
6087

6839

4-A blz. 4
06-04-1824

6063

703
11-10-1820
43
12-01-1824

6102

6045
6090
6093
6096
6099
9181
6844
8183
8211

289 en 290
28-04-1819
42
14-01-1823
299
11-04-1823
609
07-07-1823
1016
14-10-1823
1805
09-10-1915
1-A
04-06-1824
426/23, 260
26-04-1839
982/5
24-09-1839

reeds is overleden en dat zij abusief op de staten is gebragt geworden staat niet meer voorkomt, dat Durks Jantje vroeger als de
weduwe Sijbranda D. enz. jaar 1841 (7)
Siedsesz S. G. (Sieds Gerben)----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 Siedsesz S. G. (Sieds
Gerben) samen met Okkes Mr. S. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (3) dossier (22)
Siedsesz S. G. (Sieds Gerben)----staat vermeld in een document van al de Los en Lijfrenten ten lasteder Stad Stavoren, welke
over de verloopen jaren tot en met het jaar 1840 ingesloten, onbetaald zijn gebleven aldus opgemaakt op 18 mei 1841 Namens
de Raad der Stad Stavoren en Siedsesz S. G. (Sieds Gerben) ondertekend samen met Jong de H. F. deze brief aan de
Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (5) dossier (22)
Siedsesz S. G. (Sieds Gerben)----vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van
1840 wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren
ondertekend Siedsesz S. G. (Sieds Gerben) samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841
(5) dossier (22)
Siedsling Hend’k Klaas 353 Heeg 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)
Siedsma Ille i.p. v. Haan de F. overleden benoemd als Vrederechter te Sneek enz. enz. jaar 1819 (3))
Siedsma J. Vrederechter te Sneek , de 2 schatters voor het personeel geven melding van dat F. J. Hoekstra aan hen de toegang
heeft geweigerd om enz. enz. jaar 1825 (5)
Siedsma Jelle hij heeft de eed afgelegd voor de functie van Vrederechter te Sneek jaar 1819 (1)
Siedsma Jelle te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement Jaar 1820 (4)
Siedsma Jelle te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement Jaar 1820 (4)
Siedsma Jelle te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement Jaar 1821 (4)
Siedsma Jelle te Sneek , 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)
Siedsma Jelle te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement over het 3e kwartaal Jaar 1821 (3)
Siedsma Jelle te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Siedsma Jelle te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement over het het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Siedsma Jelle , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het Kanton Sneek,
arrondissement Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Siedsma Jelle te Sneek, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Sneek met zijn functie
en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1819 (4)
Siedsma Jelle te Sneek, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Sneek
van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Siedsma Jelle wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek 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)
Siedsma Jelle wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 17 namen van het personeel der
regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Sneek en hun tractementen over het tweede kwartaal 1824 (5) dossier (15) jaar
1824
Siedsma Jelle, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Sneek die op den 1e dag van het vierde kwartaal
aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (4)
Siedsma Jelle, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement
Sneek die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar
1824 (4)
Siedsma Jelle, 65 jaar leeraar der Doopsgezinden te Sneek, Hij wordt vermeld in een document als Candidaat voor de post van
Vrederechter in het Kanton Sneek wegens het overlijden van Haan de Teetse jaar 1819 (2)
Siedsma Jelle, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Siedsma Jelle, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Siedsma Jelle, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Siedsma Jelle, 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)
Siedsma T. te Goenga verklaart in een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een concessie heeft Onderwerp
dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (5)
Siedzes B. J. Harlingen Kapitein op de Jonge Jacob
Siedzes B. J. Kapitein op de Hylke, jaar 1839
Siedzes Borde 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)
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Siedzes G. P. vermeld als crediteur wegens geleverde goederen en/of diensten op een staat met uitgaven van de Gemeente
Stavoren wegens zodanige posten welke het toegestane op het Budget van 1813 overschreeden enz. enz. jaar 1816 (3)
Siedzes G. S. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)
Siedzes G. S. President Burgemeester van Stavoren ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie dat Poppes P. B. Kapitein in een ondertekende brief schrijft niet voornemens is om de eed af te leggen enz. jaar
1817 (2)
Siedzes G. S. President Burgemeester van Stavoren ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Attesten
en certificaten voor de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Siedzes G. S. vermeld als crediteur wegens geleverde goederen en/of diensten op een staat met uitgaven van de Gemeente
Stavoren wegens zodanige posten welke het toegestane op het Budget van 1813 overschreeden enz. enz. jaar 1816 (3)
Siedzes G. S., Stavoren, een brief aan de Koning van het Stadsbestuur van Stavoren , enkele citaten uit de brief zijn; Het van ouds
beroemde Stavoren alwaar zelfs de zetel der Koningen was enz. dat de stad thans zo erg verminderd en verarmd en dat dat veel
Noabele inwoners naar elders zijn vertrokken en er daardoor minder enz. enz. getekend (in copie) Doornbos E.G., Lootsma J.
A., Haytema S. P., Siedzes G. S. enz. jaar 1818 (4)
Siedzes G. 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)
Siedzes Gerben Sietzes, Onderwerp; een request wegens verzoek om schadeloosstelling op het Haven en Bakengeld te Stavoren
voor 1812 enz. enz. jaar 1814 (2)
Siedzes Jelmer Douwes te Langweer, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de
overtreding enz. , jaar 1841 (3) dossier (21)
Siedzes Jetze vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren
met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden
dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)
Siedzes Johannes gecollecteerd bij de begrafenis van hem, wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek
van 1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes jaar 1814 (4)
Siedzes Sieds Gerbens 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)
Siedzes, de erven van de weduwe staat vermeld in een document van al de Los en Lijfrenten ten lasteder Stad Stavoren, welke
over de verloopen jaren tot en met het jaar 1840 ingesloten, onbetaald zijn gebleven aldus opgemaakt op 18 mei 1841 Namens
de Raad der Stad Stavoren en Sueluw S. G. ondertekend samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland
enz jaar 1841 (5) dossier (22)
Siedzesz G. de weduwe vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van 1840
wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren ondertekend
Sueluw S. G. samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (6) dossier (22)
Siedzesz W. G. S. te Stavoren vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van
1840 wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren
ondertekend Sueluw S. G. samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (6) dossier (22)
Siedzesz W. 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)
Siefenga, Schoonhoven, Lijst met 34 sollicitanten voor de functie van Onderwijzer openbare school te Koudum, en hunne
beoordeling in de te les gevende vakken de familienamen zijn; Baars, Broos, Bijlsma, Cock, Dijkstra, Fekkes, Fiers, Heroma,
Hoekstra, Jansen, Jongbloed, Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkema, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga, Smith,
Snijder, Sterringa, v.d. Veen, Veere, Visser, Vries (diverse namen komen meerder malen voor met ander voornamen, jaar 1840
(9)
Sieffers Arnoldus, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 22-03-1812 Boxtel, 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)
Siegeld ….? commies van beroep wegens aankoop van paarden, Staat vermeld op een document Rekening ten laste van de
maires van de 17e Ring te Vriesland wegens het kopen van Kustkanonnen ingaande 29-09-1813 einde 03-03-1814 enz. jaar
1814 (5)
Sieger Maria x Muller J. staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de
Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie
Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen
vallen om van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
Siegers Fokke staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van
den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van
Tjerkwerd Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis,
Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die
verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)
Siegers Jacob heeft ruim een jaar gewoond in Augustinusga en tot armoede is gevallen en aldaar gealimenteerd wordt ten laste
van de Gemeente Visvliet Provincie Groningen vanwege zijn 39 jarig verblijf in Visvliete enz. Jaar 1815 (4)
Siegers Jan staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den
predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd
Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders
Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen
genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)
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Siegers Janneke wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Siegersma A. St. Annaparochie Schip de De Tijd zal ‘t Leren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Siegersma H. J.---- Jonker A. L. nopens de herstelling van hem als openbaar Schoolonderwijzer te Balk op advies van de
Schout van Balk enz. verder aanwezig een document ondertekend door Ende van der A. Commissaris tot de zaken van het
Middelbaar en Lager Onderwijs dat in het aanzienlijke dorp Balk in het jaar 1808 bijna 1000 zielen wonen en drie scholen eene
openbare waar Meinesz. Jelle fungeerde en bij de tweede Jonker Albert Lucas dat Meinesz. Jelle in het voorjaar van 1812 tot
percepteur voor de Mairie van Balk is benoemd is deze vacature vacant geworden en onder de 4 sollicitanten o.a. Zevenhuijzen
P. maar dat in de plaatselijke school van Muiden ontslag heeft gekregen en voor de kleine kinderschool Reinia G. ook een
uitgebreid document waarin vermeld dat een examen is afgenomen van IJgens A. IJ. 48 jaar te Warns, Salverda J. C. P. 29 jaar te
Wons, Siegersma H. J. 27 jaar te Doniaga en Zevenhuijzen Pieter. 32 jaar te Amsterdam samen met de resultaten voor elk vak
ook de Maire Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, van Balk ondertekend een document, ook aanwezig diverse
getuigschriften uit Muiden zowel van de school als de kerk, Zevenhuijzen Pieter was getekend door Muntendam S. en Notaris
Ruardi H. te Sloten jaar 1814 (32)
Siegersma Hendr’k Jolkes de weduwe te Rottum zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf
onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen enz. , jaar 1840 (6)
Siegersma Hendrik, 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)
Siegersma J. te Donkerbroek, een verleende vergunning (Groen) om met het schip de “De\ersteling“ 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 1905 (1)
Siegersma J. te Sint Annaparochie , een verleende vergunning (Groen) om met het schip de “De Eersteling.“ 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 1906 (1)
Siegersma W. S. te Oldeholtpade wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Siegersma….?---- Tiesinga P. J. Voorzitter en Weperen van L. J. secretaris van de Friesche Mij. van Landbouw afd. Oosterwolde
verzoeken in een handgeschreven en door hen ondertekende brief om een vergunning om met een Motorboot in de
Compagnonsvaart (Appelscharstervaart) te mogen varen enz. enz. zoals vroeger Veen van der….? Beurtschipper op Leeuwarden
enz. enz. en de Beurtschipper Siegersma….? Varende van Donkerbroek op Groningen enz. enz. jaar 1911 (7)
Siegerswoude, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland
en Noord Braband jaar 1820 (2)
Siegerswoude, een lijst met ca. 375 Gereformeerde ingezetenen van Ureterp en Siegerswoude betreft Tractement van de
Predikant Jaar 1814
Siegman Arnoldus Commies Bode bij het Departementaal Bestuur van Vriesland staat in een document van de Secretaris van
Staat aan de Gouverneur met de vraag of voornoemde opnieuw is geemployeerd enz. jaar 1814 (2)
Siegman E. L. te Delden Assessor Classikale Bestuur van de provincie Overijssel 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)
Siegman E. L. te Delden Predikant Classis van Deventer 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)
Siegman E. L. te Delden Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid
van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Siegman E. L. te Delden 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)
Siegman E. L. te Delden 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)
Siegman E. L. te Delden 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)
Siegman E. L. te Delden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.
jaar 1824 (5) dossier 40
Siegman E. L. te Delden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk
enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.
jaar 1824 (5) dossier 40
Siegman E. L. te Delden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
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Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
Siegman Klaas 56 jaar en Visser Meinters Reijes 24 jaar verder geboorteplaats enz. enz. zij staan vermeld op een staat van
opgezonden bedelaars naar de Ommerschans enz. jaar 1823 (6)
Siegmann E. L. Predikant te Delden tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van Overijssel 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)
Siegmann E. L. te Delden, 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)
Siegmans A. J. te Joure wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van
Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op
het personeel over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen
(69)
Siegmans Arnoldus gewezen commies 3e klasse is benoemd als commies enz. i.p.v. Amsink van J. enz. jaar 1817 (1)
Siegmans Arnoldus te Sloten (Fr.) 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)
Sielheider M.J.H. Geb. Meuden, laatst gewoond hebbende te Olst. Tweede kanonnier Overleden te Koempoelang 3-12-1836,
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Siemens Harmen, 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)
Siemens Hendrik Politiebeambte, jaar 1838
Siemens Meindert de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de
gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag
der belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Siemensma G. 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)
Siemensma T. S. de weduwe staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het
inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar
1840 (1) dossier (5)
Siemersma Jacob Ruurds 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)
Siemersma Ruurd Sijmens 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)
Siemon H. te Nijkerk (Fr) wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Siemon H. te Nijkerk (Fr.) wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Siemon H. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Sienema ….? De weduwe Boerin van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Friens 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)
Sienema G. S. de weduwe een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van
Vriesland betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van
de jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)
Sienema G. S. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Sienema G. S. de weduwe 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)
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Sienema M. S. de weduwe Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd,
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Sienema Pieter Meintes te Grouw de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop
van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Sienema Sytze M. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met
8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Sienema Sytze M. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Siensma Cornelis Abes te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig
Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der
Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van
enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)
Siensma D. te Dockum als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
Siep van der Piet Wietzes te Warns 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)
Siep van der Siet Wietses 345 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)
Sieperda Hans Rentje 309 Heerenveen 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 Luitenat 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)
Sieperda IJpe, 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)
Siepersma Sybren J. te Bozum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Siepes J. 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)
Sier J. J. ---- Meeter P. Cargadoor, Convooilooper, Expediteur en Assurantiebezorger , Kromme Waal bij de Kraansluis No. 14,
te Amsterdam Hoofdkantoor der Zuiderzee Stoomboot-Maatschappij, Factorij der Drentsche Stoomboot-Maatschappij, Factorij
der Stoomboot Deventer Packet enz. met vermelding van diverse diensten aanwezig, een aantal folders, advertentie’s en een
aanplakbiljet , Handgeschreven brieven met zijn handtekening, ook een Wagendienst tusschen Hindelopen en Workum ,
Kantoren en Agenten zijn gevestigd te Amsterdam aan het Hoofdkantoor en bij Sier J. J. te Enkhuizen en Alberts J. te
Hindelopen en Wijnalda L. te Harlingen , jaar 1880 (9)
Sierds Jan in leven gehuwd met Lubberts Martjen( de erven van) , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als
reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en
Domeinen te Groningen jaar 1819 (4)
Sierds Hidde wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure
dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Sierds Idts de weduwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure
dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Sierds Rienk 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)
Sierds T. wordt vermeld op een document met als onderwerp Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 13e
Maart 1815 enz. een Ordonnantie ten zijne gunste te betalen met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (1)
Sierds Tjeerd de weduwe , zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Murmerwoude jaar 1812 (3)
Sierds Tjeerd de weduwe, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Murmerwoude jaar 1812 (3)
Sierds Tjeerd de weduwe, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Murmerwoude jaar 1812 (3)
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Sierdsma Auke Pieters Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Sierdsma D. J.----Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekenen een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de heer Sierdsma D. J. Commandant der
dienstdoende Schutterij binnen Harlingen derwelke wij de Minister van Binnenlandsche zaken enz. en een ondertekende brief
van Rodenhuis Bouwe en Ruitinga Johannes W. enz. jaar 1816 (3)
Sierdsma Geert Pieters, één der hoofden der Huisgezinnen,, Hij ondertekend mede in copie en als Floreenpligtige Ingezetenen
van de Hervormde Godsdienst en respectieve hoofden der Huisgezinnen van den Dorpe Westermeer Onderwerp: het Onderwijs
enz. jaar 1823 (7)
Sierdsma A. P. ---- Nieuwveen Roelof Meines, zijn aanstelling als onderwijzer te Nieuwehaske, wordt ook in genoemd Sierdsma
A. P. die afstand doet te Weidum en van de afzetting van Wassenaar J. J. te Jellum jar 1817 (1)
Sierdsma A. P. (Auke Pieters) Assessor te Weidum Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Sierdsma A. P. (Auke Pieters) Assessor te Weidum, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der
belastingen en bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
Sierdsma a. P. Assessor van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum 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)
Sierdsma Auke P. , Boer te Weidum met (40 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)
Sierdsma Auke 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)
Sierdsma Auke 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)
Sierdsma Auke P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Sierdsma Auke Pieter het betreft een aantekening van de Heer Ontvanger te Leeuwarden tegen hem enz. jaar 1841 (2)
Sierdsma Auke Pieters te Wirdum en Buma B. zij zijn als Schatters over 1824 te Weidum gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

Sierdsma Auke Pieters te Baarderadeel, 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)
398
Sierdsma Auke Pieters te Jorwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
30-05-1818
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
36-A
Sierdsma B. A. Boer van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der
blz. 15
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
22-04-1824
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)
36-A
Sierdsma J. A. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der
blz. 12
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
22-04-1824
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)
2086-11
Sierdsma Jan A. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van
01-11-1840
reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier
(5)
1137/15
Sierdsma Jan Aukes een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen
06-11-1839
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)
32-33-33v-38- Sierdsma Jan Aukes, Sergeant hij ondertekend samen met nog 12 andere Militairen een document betreffende het navolgende:
39
Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp:
26-11-1814
zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld
zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs
door openbare geschriften en vervolger van ’t huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar
1814 (7)
380 blz. 6
Sierdsma S. P. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort
04-10- 1817
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)
753, 7e blz.
Sierdsma S. P. zijn handtekening staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en
kolom
Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr.
11-09-1815
Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)
95-28
Sierdsma Sierd Pieters , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Haske enz.
25-01-1822
enz. jaar 1822 (2)
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Sierdsma Sierd Pieters---- Lijcklama a Nijeholt Commissaris in het Arrondissement Sneek ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het overlijden van Kooiker L. G. lid van de Raad der Gemeente hij voorsteld Sierdsma
Sierd Pieters en Hoekstra Pieter Merks enz. jaar 1815 (2)
Sierdsma Sierd Pieters Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Oudehaske (120) en Haskerhorne (20) betalen voor de
jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Sierdsma Sierd Pieters staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske
tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar
1815 (5) dossier (9)
Sierdsma Sierd Pieters te Haske 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)
Sierdsma Sierd Pieters welke labareert aan verlamming en er niet lang meer zal zijn en dus zijn ontslag heeft verzocht in de raad
van Zetting, en Cloo Tijmen Jacobs over de 60 jaren en oud en zwak van lichaamsgestel enz. enz. dus zijn ontslag heeft verzocht
in de raad van Zetting, en enz. jaar 1816 (1)
Sierdsma Sierd Pieters, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Joure in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Sierie Johannes Geb. Wageningen, laatst gewoond hebbende te Wageningen. Kanonnier 18-2-1837 Overleden te Weltevreden
(Batavia) , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Sierks (Sienk) Gosse, zoon van Sienk(Sierk) Gosses en Bernardus Aukje een extract van de doopakte 07-05-1789 Nederduits te
Leeuwarden jaar 1824 (4)
Sierks Abe Blija Schipper van Blija – Leeuwarden v.v. hij heeft geweigerd een brief gericht aan de Schout van Blija van
Commissarissen Generaal in het Arr. Leeuwarden te bezorgen ondanks betaling heeft hij dat na een aanmaing nogmaals
geweigerd enz., jaar 1814 (2)
Sierks Jan en anderen aan de dijk wonende personen hebben gevonden en geborgen, Maten, Stengen aangespoeld enz. Jaar 1817
(6)
Sierks Johan in de Hommerts, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal,
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast,
hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….?
enz. Jaar 1816 (6) (dossier Wijmbritseradeel)
Sierks Pieter moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd voor het tekort komende
op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)
Sierks Tjitze hij huurde tot 1801 diverse pondematen bouwland enz. enz. enz Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te
Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz. jaar 1815
(3) dossier (34)
Sierks Wybe in de Hommerts, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal,
Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast,
hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….?
enz. Jaar 1816 (6) (dossier Wijmbritseradeel)
Sierkstra Jarig S. 122 Schettens 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)
Sierkstra S. S. 10 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)
Sierman Geert Koopman 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)
Siero J. L. te Wirdum 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)
Siersema L. H. Mr. Te Oostswold Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken
der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Siersm D. J. Kommandant der Schutterij van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)
Siersma Reinder A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Siersma ….? Kapitein staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken welke tot nu toe als commandant heeft gefungeerd meent zig te moeten verzetten enz.
jaar 1816 (3)
Siersma ….?---- 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 Tjallingii Tjalling Jz. is
benoemd tot Luitenant Collonel van de Rustende Schutterij in t’Militie Canton Harlingen en Franeker maar de huidige
commandant verklaart niets met hem enz. verder vermeld Siersma ….? fungerend Commandant der dienstdoende Schutterij te
Harlingen verklarende het commanda aan de heer Tjallingii Tjalling Jz. over te dragen enz. jaar 1816 (2)
Siersma A. H. weduwe Piekema L. H. te Hennaard 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)
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Siersma A. P. Hij zet zijn handtekening samen met de andere Grietenij raadsleden onder het navolgende stuk; 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)
Siersma A. te Herbaijum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Siersma Abe Lubberts---- hij ondertekend een document samen met Siersma Abe Lubberts, Wijnhout Sikke Foukes, Seldentuis
Jan Wijbrands dat zij behorende tot de Landstorm in de Lemmer daar wij op de 25e juni enz. door de schout AA van der C. P .E.
(Christiaan Petrus Eliza Robidé) de 3e Comp. Landstorm enz stelde de schout ons voor als tot Heux H. L., Daverveld van L. J.,
Buwalda van C., Vries de Jan Gilles, Vries de Meinse Ferdinant en dat zij hebben gestemd en dat enz. jaar 1814 (3)
Siersma Antonius , Hij staat op een document van verstrekte (ongezegelde) Buitenlandsche reispapieren gedurende het vierde
kwartaal van 1824 enz. met de plaats van bestemming, jaar 1825 (2)
Siersma Cornelis Abes Siersma, Mr. Schoenmaker, Huis 107, staat vermeld op een document met de 84 namen van de
Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement=
Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en
Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het
huis, Jaar 1818 (12)
Siersma D, Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de regtbank enz, enz,,
(3) jaar 1818
Siersma D. ---- 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)
Siersma D. ---- 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)
Siersma D. , 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)
Siersma D. Hij behoort tot de Vroedschap der stad Harlingen enz. en tekent een bijlage van----Harlingen: een geschreven en
een gedruk boekje met Ordonnantie en Artikelen op het leggen , uit en in vaaren van de schepen in de havens der stad Harlingen
. Sampt Het sluiten en ontsluiten van de bruggen , waarna ieder, als mede de Havenmeester, zig zal moeten reguleeren gedrukt
door de stadsdrukker Plaats van der V. op 6 Maart 1787 , jaar 1814 (1) en dossier (31)
Siersma D. 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)
Siersma D. J. , Hij tekent mede een stuk als lid van de navolgende Vroedschap, Copie van de Memorie van de Vroedschap der
Stad Harlingen betrekkelijk de liquidatie van de agterstand of schulden ten laste van gemelde Stad, De Vroedschap op voorstel
van de President Burgemeester der Stad Harlingen gedelibereerd enz. enz. Hebben na examinatie bevonden dat dezelven
somma van fl. 12922-16 stuivers en 14 penningen enz. enz. Jaar 1815 (15)
Siersma D. J. Commandant der Stedelijke Schutterij van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken jaar 1815 (5)
Siersma D. J.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekenen een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Siersma D. J. aan Z.M. de Koning
ontslag heeft gevraagd van de Post van Capitein der Schutterij van Harlingen wegens het onaangename hetwelke de heer is
aangedaan in de overdragt van het Commando aan de Heere Tjallingii T. Pz. enz. jaar 1816 (1)
Siersma D. J.---- Steenderen van Andries ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat hij Fransch Kostschoolhouder is en Schutter in de Stedelijke Schuterij van Harlingen en verzoekt enz. tevens
wordt er over een vonnis bij de Krijgsraad van de Stedelijke Schutterij gesproken enz. dit document wordt ondertekend door
Siersma D. J. Commanderende Officier der Dienstdoende Schutterij te Dockum jaar 1815 (9)
Siersma D. J?. Slager. Hij staat op een document (wat hij ook tekent) waarin verzocht wordt tot vermindering van het
stadsoctrooi op de Kalvers enz. enz. aar 1814 (3)
Siersma D. Lijst met de Zestien der voornaamste Kooplieden binnen Harlingen jaar 1818 (1)
Siersma D. te Dockum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum 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)
Siersma Dirk Klasen 332 Grote Gast 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)
Siersma Doeke 1e Luitenant, hij is benoemd als officier van van de 1e Comp. schutterij Harlingen enz. jaar 1814 (2)
Siersma Doeke J. Houtbrander te Harlingen oud bijna 47 jaren ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken en geeft met eerbied te kennen dat hij in 1814 is benoemd als 1e Luitenant bij de Schutterij en door
het ontslag van de Heer Zijlstra D. en de Heer Rodenhuis en hij in de jaren1796 tot en met 1799 in de schutterlijke dienst is
geweest enz verzoekt hij tot Kapitein bevorderd te mogen worden enz. mede ondertekend door Jagt v.d. W. enz. jaar 1816 (4)
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Siersma Doeke hij wordt vermeld in het document>> Blok K. President Burgemeester van Harlingen ondertekent een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de de benoemde en fungerende Officieren bij de
Stedelijks Schutterij enz. jaar 1815 (1)
Siersma Doeke hij wordt voorgedragen door Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) in naam van de President Burgemeester die afwezig
is als Capitein bij de Schutterij van Harlingen enz. jaar 1815 (2)
Siersma Doeke J. ---- Rodenhuis Y. (Ype) Burgemeester en ter Ordonnantie en Blok K. (Klaas) van Harlingen ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Siersma Doeke J. en Nieubuurt Dirk als
benoemd leden van de raad tot het tekenen enz. enz. jaar 1817 (1)
Siersma Doeke Lid van de Raad van Harlingen staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene
nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad
alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)
Siersma Doeke---- 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)
Siersma Doeke staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Harlingen met
vermelding van rang enz. jaar 1815 (5)
Siersma Doeke 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)
Siersma Doeke 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)
Siersma Doeke 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)
Siersma Doeke wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Harlingen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Siersma Doeke wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van
Harlingen enz. jaar 1816 (8)
Siersma H. te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad
Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Siersma H. W. Te Woudsend wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane
Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5)
Siersma J. A. te Herbaijum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke dranken
welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Siersma J. O. te Herbaijum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Siersma J.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekenen een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Steenderen van Andries Schutter, beschuldigd
is wegens zonder permissie weg te blijven en een dagvaarding van de Krijgsraad enz. gezien de verklaring van zijn Capitein
Rodenhuis B. enz. het complete vonnis is aanwezig ondertekend door de President van de Krijgsraad Siersma O. S. en de
secretaris Siersma S. ook Siersma J. Secretaris ondertekend jaar 1816 (13)
Siersma J. R. te Herbaijum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Siersma J. te Herbaijum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Siersma J. te Herbaijum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten van wijn en sterke dranken
welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Siersma Jan---- 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)
Siersma Jan, 7 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)
Siersma Jo te Herbaijum staat als de ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M.
(Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Siersma Jouke, Timmerbaas 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
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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)
Siersma Klaaske Auke . (zij tekend als Klaske), Koopvrouw te Arum, Request wegens een valse beschuldiging ., met een
handgeschreven brief met haar handtekening; worden ook in genoemd; Rense Koopal en de heelmeester A. Mertens 24-05-1841
(6)
Siersma Klaaske Aukes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de termen van
opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. 1842 (10)
Siersma Klaaske Aukes, wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van kinderen die
onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van opzending naar de
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz enz. 1839 (7)
Siersma Klaaske Oukes---- Koopal Rinze (Rense) Boer en Landbouwer te Arum het betreft een Procesverbaal tegen hem
opgemaakt wegens schandelijke mishandeling en feitelijke beleediging door de commiesen der eerste en tweede klasse, Rijpma
Sijbrand en Gijsen Johannes Frederik dat hij hen op de hoek bij de woning van de Broodbakker Blanksma Jan alwaar hij in de
steeg de commiesen met gewelddadigheden aanrande met bedreiging dat hij hen zou doodslaan enz. en dat in tegenwoordigheid
van Siersma Klaaske Oukes, Bakker Trijntje Romke huisvrouw van Boer de Hans Siebolts en Mertens Alekzander Plattelands
Heel en Vroedmeester te Arum wonende oook een vermelding dat R. koopal vorig jaar zijn eigen zwager bijkans dood heeft
geslagen enz. jaar 1840 (9)
Siersma Marten, 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)
Siersma O. S.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekenen een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Steenderen van Andries Schutter,
beschuldigd is wegens zonder permissie weg te blijven en een dagvaarding van de Krijgsraad enz. gezien de verklaring van zijn
Capitein Rodenhuis B. enz. het complete vonnis is aanwezig ondertekend door de President van de Krijgsraad Siersma O. S. en
de secretaris Siersma S. ook Siersma J. Secretaris ondertekend jaar 1816 (13)
Siersma P. H. de weduwe te Hennaard 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)
Siersma P. H. in leven gehuwd met Paulus G. te Edens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter
voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e
grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier
(11)
Siersma P. H. staat vermeld op het document samen met 11 inwoners van Hennaard: 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)
Siersma Reinder A. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Siersma Reinder A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Siersma Reinder Aukes te Arum Onderwerp: eigendomsovergang van een Zathe in onderscheidene percelen verkocht in het
geheel groot 118 ½ pond en getaxeerd op ene huurwaarde van 576.50 enz. enz. jaar 1822 (3)
Siersma S.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekenen een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Steenderen van Andries Schutter, beschuldigd
is wegens zonder permissie weg te blijven en een dagvaarding van de Krijgsraad enz. gezien de verklaring van zijn Capitein
Rodenhuis B. enz. het complete vonnis is aanwezig ondertekend door de President van de Krijgsraad Siersma O. S. en de
secretaris Siersma S. ook Siersma J. Secretaris ondertekend jaar 1816 (13)
Siersma Sjoerd Hijltjes te Oosthem , Hij tekent een brief samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij
kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz. en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega enz. enz. en dat zij
bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3)
Siersma Tade Abes hij ondertekend een document samen met Siersma Abe Lubberts, Wijnhout Sikke Foukes, Seldentuis Jan
Wijbrands dat zij behorende tot de Landstorm in de Lemmer daar wij op de 25e Juni enz. enz. door de schout AA van der C. P
.E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) de 3e Comp. Landstorm enz stelde de schout ons voor als tot Heux H. L., Daverveld van L.
J., Buwalda van C., Vries de Jan Gilles, Vries de Meinse Ferdinant en dat zij hebben gestemd en dat enz. jaar 1814 (3)
Siersma Tjalling Ydes, Mr. Kleermaker, Huis 108, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde
Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement = (Predikant
Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van
Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818
(12)
Siersma, Klaske H. Handgeschreven brief met Handtekening onderwerp; een Rekwest jaar 1841 (5)
Sierts Jan Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van de Rekenkamer
aan de Rentmeester van Friesland, Groningen en Drente der Domeinen Boelens van F. A. te Beetsterzwaag , jaar 1818 (3)
Siertsema L. H. (Mr.) Ouderling te Oostwold tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Groningen als volgt:
Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de
onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem,
bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Siertsema L. H. (Mr.) te Oostwold wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der
Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals
Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
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Siertsema L. H. (Mr.) te Oostwold, 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)
Siertsema L. H. Mr. te Oostwold Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken
der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat
besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Siertsema L. H. te Oostwold 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)
Siertsema Reitze, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Sierxma Allert---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde
eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien in Vriesland zoals
blijkt uit de verklaringen (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van
Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en
dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman
was van Gaasterland en mede Capitein is geweest van s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de vijftiende en zestiende
eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren van Wisch van Tietema
huisvrouw van Galema Otte (Ige zoon) die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan
heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen
van Roorda , Solckema en Aijtes enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd
met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,
verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als
getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W.,
Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J. in een ander document komen
voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans, zijn moeder is Gerbens
Jantje samen met de navolgende getuigen; Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier oud 80 jaren, Anskes Durk oud 62 jaren,
Regneri Alle Regnerus oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar
alle wonende te Bolsward welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te
Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698 met Louws Engeltje in leven Fabriquer te
Bolsward en de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die
heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)
Siesdsma Jelle te Sneek , wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Sneekenz. en ontvangt zijn tractement van het
eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)
Sieses Jouwerke, 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)
Sieses Siebrant Jans Rottevalle Schipper op de Twee Gebroeders
Sieses Siebrant Jans Rottevalle Schipper op de Twee Gebroeders
Sieses, Handgeschreven brief met de handtekening van Siebrand Jansz. Sieses schipper op de Twee Gebroeders. Jaar 1816 (3)

3699

B-7
08-04-1834

3699

A-4
14-02-1834

Siesinga P. J., ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem ondertekende
brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college gunstig zal beschikken op zijn verzoek betreffende het in de vaart
brengen van een motorvaartuig enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook de handel in vee en varkensteelt gaat met
ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. enz. verder een dossier met correspondentie daarover ook
diverse ander brieven van b.v. Houtstra Joh. W. te Gorredijk dat hij heeft gehoord van de aanvraag der vergunning en hij dat
ook wel wil enz. enz., Landmeter F. J. Sluiswachter te Gorredijk, Fenenga G. G.,ook een aanbevelingsbrief getekend door de
directie Coop. Zuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken in persoon van Gorter W. , de directie Coop. Zuivelfabriek het
Klaverblad te Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? (handtekening is zeer onduidelijk) , de directie Coop. Zuivelfabriek
De Vooruitgang te Wijnjeterp in persoon van Berg v.d. B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek De Nijverheid te Hemrik in
persoon van Boersma W?. enz. verder een aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J. Weperen van K. A., Vondeling
Auke A., Mulder de gebr., Vondeling Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F., Stoker H. H?, Seidel J. J., Luiting K.
J., Horst v.d. E. F., Bosch v.d. J. F?., Siesinga P. J., Luiting J., Witvoet J., Weperen van S. Alb., Gunters?? ….?, Meet O.M.?
tevens het complete Friesch Weekblad van 12 Maart 1904 jaar 1904 (21)
Siesling Feikje vader onbekend en moeder Siesling Hitje Harmens, van Mantgum naar Veenhuizen, 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 (5)
Siesling Feikje, 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)
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Siesling Feikje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (6)
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Siesling Geert Sipkes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur
Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13)

6868

Siesling Hans Jans, Landbouwer te Tjerkwerd wordt voorgedragen als bijschatter der belastingen voor het district van Nijland en
Scharnegoutum wonende te Tjerkwerd wordt benoemd als schatter der belastingen voor het district van Heeg enz. jaar 1825 (8)
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Siesling Hitje Harmens † , 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)
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Siesling Hitje Harmens---- Siesling Feikje vader onbekend en moeder Siesling Hitje Harmens, van Mantgum naar Veenhuizen,
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 (5)
Siesling Jacob Sipkes gehuwd met Smits Antje Jans, 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)
Siesling Klaas Jans 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)
Siessenga---- Ziezenga Andries Jans, Woudstra Jan Hendriks, Armenvoogden van den dorpe Oudeschoot tevens Bouwman
Reitze Hotzes en Hoeksma Roel Sikkes Armenvoogden der dorpe Nieuweschoot. zij tekenen een document met als
Onderwerp: hun eigendommen en goederen voor in en na de Fransche tijd enz. jaar 115 (2)
Sieswerda Douwe, 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)
Sieswerda F. T. te Burgwerd 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)
Sieswerda Frans Tjallings Burgwerd Veldwachter, jaar 1839
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Sieswerda H. Leeuwarden Schip de Fortuna II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Sieswerda H. Leeuwarden Schip de Fortuna II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Sieswerda J. F. te Pingjum 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)
Sieswerda S., Politiebeambte te Witmarsum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland enz. jaar 1882 (7)
Sieswerda Siebe Jans 415 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)
Sietema Hendrik Grouw Aankoop van de stoomboot de Grouw , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst
en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1892
Sietema Hendrik---- Meer van der en Dijkstra H. J. beide te Grouw maken bekend dat van de Grouwsterstoombootreederij heeft
verkocht de stoomboot “Grouw” aan Kingma Merk onder Nes bij Akkrum en aan Sietema Hendrik te Grouw enz. jaar 1892 (4)
Sietema W.---- Hemsing Isaac Arnoud Daniel Balk Stoombootondernemer te Balk , Stukken betrefende zijn verzoek om een
concessie voor eene stoombootdienst tusschen Balk-Sneek en Leeuwarden en de heer Sietema W. vraagt om een afschrift van de
acte van borgstelling aanwezig een boekje met reglementen en tarieven voor de stoombootdienst, jaar 1875 (47)
Sietenga B. B te Sneek Kapitein op de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Sietenga Barend Sneek Ondernemer , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Sietenga Barend Sneek Schip de Koophande , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Sietenga Barend te Lemmer met het Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Sietenga Barend te Lemmer met het Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891
Sietenga Barend te Lemmer met het Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Sietenga Barend te Lemmer met het Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Sietes Siebren, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Sietjes Jan te Hollum op Ameland 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)
Sietsema---- Sytsma (Sietsema ) Harmen Jans , Landbouwer Onderwerp: zijn Dam in de Louwers van ene goede doorloop
voorzien en deze sinds onheugelijke jaren in de Louwers heeft geleid enz. enz. jaar 1823 (1)
Sietsema (Sytsma) Harm Jans wonende onder Gerkesklooster hij heeft een dam in het water gelegd bij den Dorpstertil nabij
Stroobosch , omdat het water niet verder kan enz. en hij wil deze niet weghalen wordt hij gedwongen enz. jaar 1823 (1)
Sietsema Oene, Brander, kantoor te Drachten Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11
Sietsema S. O. te Dragten wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om
vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
Sietses Atse in leven gehuwd met Halbes Trintje wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district
Schoterland enz. jaar 1818 (3) totale dossier (45)
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Sietsma Johannes Den Haag Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland, jaar 1917 (1)

Sietsma Doede, 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)
818
Sietsma Jacob, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
05-05-1915
gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
605
Sietsma Jacobus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
05-04-1916
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
819
Sietsma Jan Gellofs---- Aarnts Sitzes Aarnt, Handgeschreven brief met handtekening van, Takle Jans Poppes , Brand Hendriks
30-04-1814
van der Goot en Aldert Lucas Jonker, verder vermeld Drijfhout Halbe Hanzes, Jong de Otte Jans, Lam Holle Jans, Hoek op den
Siemen Tjeerds, Bergstra Jan Jacobs, Sietsma Jan Gellofs, Wierstra Uilke Luijens, Stoffelsma Jan Stoffels, Steginga Kornelis
Wiebes, Reneman F. ondertekend ook, met als onderwerp; De Hervormde Gemeente van Balk en Harich en dat er geen
maatregelen zijn genomen om het agterstallige Tractement hunner leeraar aan te zuiveren enz. Jaar 1814 (5)
257
Sietsma Jan Gerlofs hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van,
31-03-1815
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)
1644
Sietsma Klaas, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
06-11-1918
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
966/7 en
Sietsma L. K. te Rien staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladz. 7>>
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
27-08-1839
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
1070-8
Sietsma R. S. te Sint Nicolaasga staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
623-665
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
28-10-1840
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)
615-2, 10
Sietsma R. te Doniaga wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
19-06-1840
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Doniawerstal in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd
is enz. jaar 1840 (6)
988-3, 10
Sietsma R. te Doniaga, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
Bladzijde 1
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
26-09-1839
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
100
Sietsma R. weduwe de Jong S. S. te Nijehaske , een verleende vergunning (Groen) om met het schip de “De Drie Gemeenten.“
07-05-1907
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 1907 (1)
93
Sietsma R. weduwe de Jong S. S. te Nijehaske , een verleende vergunning (Groen) om met het schip de “De Drie Gemeenten.“
12-07-1906
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 1906 (1)
859-1+10
Sietsma Winne Louwes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
10-10-1815
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3)
Dossier (15)
575 blz. 4
Sietsma Wopke staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag
25-11-1816
over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of
langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)
264
Sietstra Jan, 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)
1316 lijst 3-R. Siettes Douwe te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester
22-10-1814
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)
79
Sietzema Baert Sietzes , Koornmolenaar te Balk heeft verklaard van het aangegaan accoord met het einde dezer maand af te zien
22-01-1817
, weshalve het aanstellen van eene Gaarder en Opzigter wegens de enz. enz. jaar 1817 (1)
932/8, 211
Sietzema G. G. te Rottevalle wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren
06-09-1839
Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om
vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
850
Sietzema G. J.---- Egberts Migchiel van beroep Boer en Huisman te Smallinger Opeinde ondertekend een brief aan de
20-10-1815
Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij ten onregte wordt vervolgt om te betalen ter zake contributie voor het hernieuwen
van de Sluis in de Rottevalle tevens een Quotisatie op de omslag tot het hernieuwen van deze Sluis waar in genoemd Gorter
Rommert Aukes, Boer de B. R., Veen van der E. Y., Bakker J. H., Veen van der H. H., Lambarts Wietze L., Veenstra A. K.,
Camminga R. J., Sietzema G. J., Leeuwen van E. L. Deurwaarder, de navolgende personen onderteken Veen van der Kartst Jans
Notaris, Pol Pieter Andries 66 jaar, Veenstra Roel Durks 58 jaar, Boer de Jan Sietzes 55 jaar alle Huislieden te Smallinger
Opeinde, Zaveele J. S., Haersma van Vierssen H. L. (Hector Livius) de Grietman enz. jaar 1815 (8)
1074-9
Sietzema H. O. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
29-10-1840
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)
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Sietzema Oene Brander te Drachten 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)
Sietzema Oene Sietzes te Drachen; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Sietzema Oene Sietzes te Drachten 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)
Sietzema Oene Sietzes, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Sietzema Oene te Drachten, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Opeinde
enz. enz. jaar 1822 (1)
Sietzes Bauk, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a. de staat van achterstallige schulden enz. en een
staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun
behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4) (dossier 9)
Sietzes H. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de
geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Sietzes Reitze Slager en Veehandelaar maar door allerslechtse gedrag bij de allerslechtse vrouwen en sterke drank zeer spoedig
alles verloren enz. enz. jaar 1819 (4)
Sietzes Ype 300 en Stavoren is zijn volgnummer en tot welke Gemeente hij voor den in dienst treding heeft behoort en staat in
een bijlage van 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 enz. jaar 1817 (3)
Sietzes Ype de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Sievers B. Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Heerenveen met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (4)
Sievers Bernhard Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Heerenveen met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (6)
Sievers, Gerrit Hemminga Deurwaarder te Heerenveen en Bernhard Sievers Koopman hebben opgericht de Friesche
Maatschappij tot Onderlinge Verzekering van Schepen (4) jaar 1841
Sieverts E. S. te Alphen, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot
classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
Siewerda D?. W. Pingjum Schip de Jonge Jan, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Siewerda D?. W. Pingjum Schip de Jonge Jan, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Siewerda D?. W. 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)
Siewets Cornelis Kapitein op het Schip Zeldenrust 22 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman
van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den
dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Siezema D.---- Rodenhuis Y. (Ype) Burgemeester en ter Ordonnantie en Blok K. van Harlingen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld Siezema D. Capitein bij de dienstdoende Schutterij te Harlingen en dat hij enz. jaar
1817 (1)
Siezeman Koet, Veender, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen aan te
wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Siezen Jacob---- Udinga Jan Gerardus arbeider te Noordwolde heeft niet voldaan heeft aan verschillende waarschuwingen enz.
Onderwerp: in het jaar 1814 den 14e juli op verzoek van de Percepteur der belastingen, een beslaglegging door de deurwaarder
Mulder Lambert Geerts wonende te Oldeberkoop en benoemd door de onderprefect vergezeld door Brouwer Geert Lamberts
Griffier en Jonkers Jan Dirks Schoolmeester beide te Oldeberkoop wonende, bij het huis van Udinga Jan Gerardus aangekomen
beslag gelegd op land ten Oosten Co(a)m’sie Jan Klasen ten Zuiden Siezen Jacob ten Noorden Co(a)m’sie Jan Eis en ten Westen
de Scheidssloot enz. jaar1814 (3)
Siezinga Andries, Een staat met namen van de reclamanten over de directe belastingen met als onderwerp ongebouwde
Eigendommen, jaar 1814 (3)
Siezinge W. T. te Rijperkerk, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van
Tietjerksteradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Siffinga Geb. K.---- Olivier W. Luitenant Collonel van den Landstorm in het Arrondissement van Sneek ondertekend een
document betreffende de vervulling van een aantal vacatures wegens het overlijden van de Heer Bonnema Oepke E. Adjudant
stelt voor die vacature de heer Bakker G. M. (Geugjen Murray) Schout der Gemeente Arum, tot Chirurgijn de Heer Bruinsma P.
G. Chirurgijn te Witmarssum en tot Onder Adjudant Siffinga Geb. K. enz. jaar 1815 (1)
Siffinga W. K. (Sissinga?) staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie
Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)
Sigaar Jacob Isaac, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 03-05-1818 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 1840 (4)
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Sigert Evert, komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de
overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft 8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats,
laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)
Siggelaar Ignatie Gerrits staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de
Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie
Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen
vallen om van de tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)
Sijbenga Egbert Cornelis hij wordt vermeld in de staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der
ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen Provincie Vriesland met 7 kolommen informatie zoals woonplaats enz. jaar 1837 (4)
Sijbenga J. J. te Friens 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)
Sijbenga J. te Friens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman
Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten
van Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Sijbenga J. te Idaarderadeel 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
Grietenij Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Sijbenga Jacob Jans , Schoolmeester te Poppingawier in de gemeente Rauwerd hij schrijft en ondertekend een brief waarin hij
zig beklaagd over zijn tractement enz. jaar 1814 (1)
Sijbenga S. te Vriens? 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)
Sijbersma Dirk Sijbrens 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)
Sijbersma Gabbe Klasen---- Sijbersma Minne Gabbes z.v. * 16-11-1796 z.v. Sijbersma Gabbe Klasen en Hennes Tijetje 16 is
zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van
dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een
Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend
ook de naam van de Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)
Sijbersma J. te Oosterbierum 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)
Sijbersma Jakob hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen
voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld
wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Sijbersma Minne Gabbes z.v. * 16-11-1796 z.v. Sijbersma Gabbe Klasen en Hennes Tijetje 16 is zijn volgnummer, hij staat
vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M.
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de
Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)
Sijbersma Sijbreu Tjeerds , Fuselier 8e afdeeling Infanterie * 02-07-1797 Heeg, 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)
Sijbertsma IJttje Tjeerds---- Durks Antje Winkeliersche te IJlst en Sijbertsma Sybren Tjeerds Militair, Sijbertsma IJttje Tjeerds
Dienstmaagd te Abbema terugzending van hun request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Sijbertsma
Sjoukjen Tjeerds. Jaar 1824 (3)
Sijbertsma Sjoukjen Tjeerds----- Durks Antje Winkeliersche te IJlst en Sijbertsma Sybren Tjeerds Militair, Sijbertsma IJttje
Tjeerds Dienstmaagd te Abbema terugzending van hun request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van
Sijbertsma Sjoukjen Tjeerds. Jaar 1824 (3)
Sijbertsma Sybren Tjeerds--- Durks Antje Winkeliersche te IJlst en Sijbertsma Sybren Tjeerds Militair, Sijbertsma IJttje Tjeerds
Dienstmaagd te Abbema terugzending van hun request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Sijbertsma
Sjoukjen Tjeerds. Jaar 1824 (3)
Sijbes …lkje? x Coenraads Oeble---- Coenraads Oeble * 1795 z.v. Coenraads Oeble en Sijbes …lkje? is zijn volgnummer, hij
staat ermeld in een door Stellingwerf S. B. Assessor plv Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den
dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)
Sijbes B. 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)
Sijbes B. te Sexbierum 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)
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Sijbes Hiltie, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

Sijbes S. S. Schout van de Gemeente Woudsend ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
kerkvoogdenvan de Hervorme gemeente enz.jaar 1815 (1)
Sijbes S. S. Assessor van Wijmbritseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale
Militie dat een zekere Hessels Kleis in Wijmbritseradeel bij loting no. 24 getrokken heeft maar slechts een korte tijd te Heeg
heeft gewoond enz. jaar 1817 (1)
246
Sijbes S. S. Assessor van Wijmbritseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale
05-06-1817
Militie enz. jaar 1817 (1)
1070-8
Sijbes Saakje te Oosterend staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
236-278
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
28-10-1840
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
966/7 en
Sijbes Saakje te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
881/14
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
Bladz. 7>>
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
27-08-1839
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
B-17
Sijbes Trijntje---- Schotman Antje dochter van Schotsman Paulus Tjepkes en Sijbes Trijntje, wordt vermeld op de Nominative
30-04-1834
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 (3)
A-42
Sijbes Trijntje---- Schotsman Antje dochter van Schotsman Paulus Tjepkes en Sijbes Trijntje, wordt vermeld op de Nominative
13-02-1834
Staat der kinderen (Vondelingen en verlaten 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 (2)
187
Sijbes Uilkjen weduwe van Oebles Coenraad---- Stelingwerff S. B. Assessor vam Lemsterland ondertekend een brief aan de
03-05-1817
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat na het sluiten van alle registers voor de Loting Voorman Sijbren
Anneste lemmer woonachtig en Coenraads Oeble geboren in het jaar 1795 uit Oebles Coenraad en Sijbes Uilkjen enz. jaar 1817
(1)
615-2, 5-2
Sijbes van der B. te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
19-06-1840
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)
Deel 2, 13
Sijbesma Marten te Oudebildtzijl Beurt en Veerdienst van Oudebildtzijl naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het Register
26-03-1857
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).
37, 11
Sijbesma D. R. Sneek Schip de Koophandel I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
01-04-1910
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918
584
Sijbesma J. 31 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers
02-12-1817
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)
01-01-1881
Sijbesma Pieter Reitzes, Schipper te Idskenhuizen , Onderwerp: o.a. handgeschreven brief met zijn handtekening , een
akte 21 t/m 24 aankondiging van zijn Dienstregeling van Idskenhuizen op Sneek wat ook in een advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier)
is aangekondigd tevens het Tarief voor Personen en Bagage, jaar 1881 (5)
13
Sijbesma Pieter Reitzes, Schipper te Idskenhuizen brengt ter openbare kennis in o.a. een krantenartikel en een door hen
00-00-1884
getekend gedrukt biljet dat hij met eene Schroefstoomboot de Concordia tussen Idskenhuizen -Joure en tussen IdskenhuizenSneek zal varen enz. met vermelding van de tussenstops, vertrektijden en tarieven enz. jaar 1884 (3)
21
Sijbesma Samuel hij wordt voorgedragen---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een
16-01-1817
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag van IJpeij L. een
naamlijst der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor de vacature wegens het ontslag van IJpeij L.
met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)
30-C
Sijbesma Samuel, 675 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen
gehuwden D. 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
21-05-1824
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)
4-A
Sijbesma Sybren Tjeerds----- Dirks Antje te IJlst, Sijbesma Sybren Tjeerds en Sijbesma Yttje Tjeerds verzoekt kwijtschelding
21-09-1824
van een boete wegens niet op tijd ingeleverde aangifte wegens de nalatenschap van Sijbesma Sjoukjen Tjeerds, jaar 1824 (4)
4-A
Sijbesma Yttje Tjeerds---- Dirks Antje te IJlst, Sijbesma Sybren Tjeerds en Sijbesma Yttje Tjeerds verzoekt kwijtschelding van
21-09-1824
een boete wegens niet op tijd ingeleverde aangifte wegens de nalatenschap van Sijbesma Sjoukjen Tjeerds, jaar 1824 (4)
860-1-3+5
Sijbinga Siebe Andries hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e
31-10-1815
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)
1316 lijst 3-L. Sijbolts Jacob de weduwe te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
22-10-1814
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig
een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor
een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. L. 22-10-1814 (6)
1316 lijst
Sijbolts Sijbren te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester
2_R.
van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er
22-10-1814
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. R. 22-10-1814 (6)
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Sijbolts Sipkje x Bruinsma Sjouke Rienks---- Bruinsma Sjouke Rienks Winkelier en Tapper x Sijbolts Sipkje wonende te
TerHorne het betreft een Procesverbaal gegeven door de Comissen van de Plaatselijke Meulen van der Pieter en Rooker Roelof
en Boverman Wilhelm allen wonende te Oldeboorn zij begeven zich naar Asperen van Gerben Sijmens Ontvanger te TerHerne
zij ontvangen een Concent om die uit te voeren enz. jaar 1839 (4)
Sijboltsma P. te Rauwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca.
1000 namen (132)
Sijboltsma P. te Rauwerderhem 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 Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Sijboltsma Pieter te Rauwerd wordt vermeld op de lijst van voordraagt als Luitenant Kwartiermeester van de officieren en
onderofficieren van den Landstorm in de gemeente Rauwerd gedaan enz. jaar 1814 (3)
Sijboltsma Pieter Tjaerds 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)
Sijboltsma Pieter Tjeerds staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie
Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)
Sijbouts Herman staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie
der verenigde regten te Kollum in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden
op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)
Sijbouts Hermen, 368 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)
Sijbouts S. te Menaldum 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)
Sijbouts S. & Z. is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op Vrijdag weder
zoals voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de ooghouding van de belangens
der Handeldrijvende en Neringdoende Ingezetenen deze Stad U deswegen te dienen enz. jaar 1814 (8)
Sijbouts S. te Menaldum 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)
Sijbouts S. te Menaldum 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)
Sijbouts S. te Menaldum 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)
Sijbouts S. te Menaldum 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)
Sijbouts S. te Menaldum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Sijbouts S. Z. van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in
het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche Postwezen aan de
Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken en dat de talrijke Beurtschepen niet anders als brieven en
passagiers enz. jaar 1814 (5)
Sijbouts Sjoerd hij is één der ondertekenaars van een document betreffende de Bank van Leening te Leeuwarden er worden 2
huizen gepacht van de gemeente om een bank van Leening te vestigen enz. 1814 (11)
Sijbouts Sjoerd Lid van de Raad te Leeuwarden 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)
Sijbouts Sjoerd wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad Leeuwarden met als onderwerp:
vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus) Dat hij als afgevaardige samen met Salverda S. (Suffridus) adj. Maire naar de
Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3)
Sijbouts Sjoerd wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van OranjeNassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot Bestuurslid of Lid
van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Sijbouts Sjoerd, Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de regtbank enz,
enz,, (3) jaar 1818
Sijbouts Z. & S. is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op Vrijdag weder
zoals voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de ooghouding van de belangens
der Handeldrijvende en Neringdoende Ingezetenen deze Stad U deswegen te dienen enz. jaar 1814 (8)

9180
8257

9414

6839

9921
5995

6006

5993
6624

6402

6401

8308

9921
8199

6834
6834
8211

3594

8199

8308

8308

5665

8224

6624

264
06-02-1915
69/20, 1
nummer 26
20-01-1840

Sijbranda Hendrik, 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)
Sijbranda Proun hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar jaar 1840 (6)
94
Sijbranda Rein, hij staat vermeld op een staat van het gehele Politiepersoneel van Leeuwarderadeel allemaal Veldwachters met
08-01-1902
Signalement zoals standplaats , geboortejaar, dagtekening benoeming , bezoldiging, vroegere Burgerbetrekking enz. enz. enz.
jaar 1902 (3)
5-A blz. 5
Sijbranda Thijs Klaezes opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie
08-04-1824
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)
42
Sijbrandi Albert ,Veldwachter/Policebeambte te Scharnegoutum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der
19-10-1882
Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
33
Sijbrandi K. s ’ Lands Deurwaarder thans ten huize van de gedimitteerden Ontvanger Tibma Jouke Minks te Sneek teneinde
14-01-1815
aldaar tot verkoop van de goederen van dien ontvanger te procederen en hij heeft zig vervoegd bij de heer Haagsma ….? Als een
der sequesters van den boedel van Tibma maar de goederen zijn nog onder bezegeling enz. jaar 1815 (2)
985
Sijbrandi K.---- Tibma J. M. De deurwaarder Sijbrandi K. belast met de executie van de boedel van Tibma gewezen ontvanger
21-12-1815
Particulier te Sneek geprocedeerd hebbende tot verkoop van de Huizinge van gemelden Tibma staande binnen deze stad
Leeuwarden met gevolg daarvan dat de heer Hogenbrug Oene daar van koper is geworden enz. jaar 1815 (2)
923
Sijbrandi Klaas voorheen Deurwaarder bij de regtbank der middelen in deze provincie Vriesland een door hem geschreven en
14-11-1814
ondertekende brief met als onderwerp extra Deurwaarder enz. jaar 1814 (2
214
Sijbrandi R. (Ruurd) Huisman te Wirdum, Adjunct Maire wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout
26-01-1814
Palsma A. H. (Andle Hendriks) van de Gemeente Wirdum bij zijn afwezigheid enz. en Jong de Hero Yskes fungerend Griffier
wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)
922-1+ 8
Sijbrandi R. R. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van
09-12-1815
ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de
Rustende Schutterij ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke Compagnie enz. jaar 1815 (2) Document (13)
859-1+4
Sijbrandi R. R. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent
10-10-1815
een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren
voor het Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons
no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)
1070-8
Sijbrandi R. S. te IJtens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
236-278
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
28-10-1840
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
42
Sijbrandi Rinze ,Veldwachter/Policebeambte te Heeg gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
19-10-1882
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
729/5, 290
Sijbrandi Sikke te Workum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladz. 29
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
17-07-1839
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
26-A
Sijbrandi Tj. Sijb. thans fungerend als Deurwaarder der Belastingen in het Ontvang van Baard verzoekt van zijn post te worden
16-02-1824
ontslagen enz. jaar 1824 (2)
3-A
Sijbrandi Tjeerd Sijbrens het betreft zijn post als Ontvanger te Beers en Jorwerd i.p.v. hem benoemd Zijlstra Eebert enz.jaar
20-02-1824
1824 (4)
988-3, 4
Sijbrandij ….? te Oosterwierum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus
Bladzijde 2
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
26-09-1839
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Map 88-C
Sijbrandij D. K. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle
1876--1878
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)
729/5, 290
Sijbrandij IJmte J. te Nijland is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladz. 26-v
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
17-07-1839
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
1070-8
Sijbrandij J. R. te Offingawier staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
580-622
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
28-10-1840
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)
1070-8
Sijbrandij J. S. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
107-149
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
28-10-1840
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
13-01-1881
Sijbrandij Jan Dirks te Rinsumageest, Onderwerp: o.a. handgeschreven brieven met zijn handtekening , een aankondiging van
akte 53 t/m 63 zijn Trekschuitdienst tussen Rinsumageest-Leeuwarden en Rinsumageest Dokkum , wat ook in een advertentie (2 stuks
aanwezig in het dossier) is aangekondigd het Tarief voor Personen en Bagage, jaar 1881 (12)
1216-14, 1
Sijbrandij Jeen Sijbrands staat vermeld in 1830 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie
29-11-1839
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)
316
Sijbrandij R. H. Floreenpligtige Ingezetene van Wirdum---- Palsma Andle Hendriks, en Piersma Pieter Sierks Kerkvoogden van
28-02-1814
de Hervormde Kerk te Wirdum geven met eerbied te kennen dat hunne Kerkvoogdij staat zeer agterlijk\en met veel schulden
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bezwaard is enz. ook wordt hen de agthonderd gulden geleend door den Heer Buma B. terug gevraagd en boovendien eischt
Oevering Nolke te Warga de somma van vijfhonderd vijftig guldens op en dat zij hunne eigendommen enz. ook een brief
ondertekend door de Floreenpligtige Ingezetenen van Wirdum betreffende de schulden en de verkoop van o.a. het Dorps
Veerschip van Wirdum jaar 1814 (6)
Sijbrandij R. H. hij is zetter en tekent een document hieropvolgend>> Hellema Doeke Wygers ontvanger der directe belastingen
zijn Zathe is op het releve 10 pondematen te hoog aangeslagen enz. enz. jaar 1822 (1)
Sijbrandij S. H. ondertekend mede als Kerkeraadslid van Deerzum en Poppingawier een brief aan de Gouverneur van Vriesland
met als onderwerp; achterstallige Tractament van de Predikant enz. jaar 1814 (3)
Sijbrandij S. R. te Welsrijp 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)
Sijbrandij S. te Britswerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Sijbrandij Sijtse Hendriks ondertekend mede als Kerkeraadslid van Deerzum en Poppingawier een brief aan de Gouverneur van
Vriesland met als onderwerp; achterstallige Tractament van de Predikant enz. jaar 1814 (3)
Sijbrandij Sipke ---- Visser Rintje Sines te Workum , Gezagvoerder op de Schroefstoomboot de Stad Workum Stukken
betreffende een verzoek van voornoemde om vergunning voor eene stoombootdienst tusschen Sneek en Workum in een door
hem ondertekende brief ook een afschrift van een Notaris akte dat Sijbrandij Sipke, Koopman wonende te Workum geeft borg af
van 400 guldens voor eerstgenoemde, verder genoemd; Notten Johannes Petrus Abraham Frederik, Ybema Tjeerd Sjoerds ,
Driessen van Jacob, Wierda Jannes, Waning van Willem jr., Schootstra Folkert Johannes die allen ondertekenen jaar 1878 (6)
dossier (35)
SijbrandiusTjeerd Sijbrens---- Kooistra Folkert Harmens is benoemd tot adsistent of bediende van Policie in Baarderadeel, i.p.v.
SijbrandiusTjeerd Sijbrens en is er een er is een acte van pensioen aan hem uitgereikt jaar 1837 (4)
Sijbrands D. de weduwe te Harlingen wordt vermeld in een document Staat der in 1833 niet uitbetaalde zijnde Lijf en Losrenten
ten laste van Stavoren aldus opgemaakt door ons Staatsraad Gouverneur van Vriesland te Leeuwarden op 8 mei 1841 enz. jaar
1841 (7) dosssier (22)
Sijbrands D. de weduwe vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van 1840
wordt voorgedragen betreffende niet afgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren ondertekend
Sueluw S. G. samen met Jong de H. F. deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (6) dossier (22)
Sijbrands Jacobus Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Sijbrands L. de erven wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige
Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814
(5) totaal dossier (22)
Sijbrands T. S. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Sijbrands, D. de weduwe---- Sueluw S. G. Namens de Raad der Stad Stavoren ondertekend hij samen met Jong de H. F. een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende onbetaald gebleven lijfrenten over de verlopen jaren>> Vries de Minke
Heines ten wiens lijve de lijfrente van Vries de L. K. gevestigd , in de jare 1833 is overleden en op deend zijnde als houder der
lijfrente voor 1822 reeds is overleden en dat zij abusief op de staten is gebragt geworden staat niet meer voorkomt, dat Durks
Jantje vroeger als de weduwe Sijbranda D. enz. jaar 1841 (7)
Sijbrandus Egbert---- Lijcklama a Nijeholt Militie commissaris over de acht laaste Kantons van Vriesland ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. dat Sijbrandus Egbert van Haulerwijk van beroep
Arbeider zoon van Egberts Sijbrand overleden en van Trijntie ……. Arbeidster aldaar in de Militie documeten staat dat hij in
1795 is geboren maar geeft zelf aan in 1796 geboren te zijn jaar 1817 (1)
Sijbrandus T. te Oosterwierum 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)
Sijbrandus Tjeerd met als Standplaats; Oosterwierum hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in
het Arrondissement Sneek jaar 1825 (2)
Sijbrandy J. S. te Nijland 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)
Sijbrandy R. S. te IJtens 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)
Sijbrandy Tjeerd Sijbrens thans fungerend als Deurwaarder der Belastingen in het District Ferwerd verzoekt van zijn post te
worden ontslagen enz. jaar 1824 (2)
Sijbrandy Wytze Jans---- With de J. M. Schout van de gemeente Buitenpost ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Sijbrandy Wytze Jans adj Schout alhier de 21e dezer maand is overleden en draagt voor Zijlstra Dirk
Gales thans lid van de Raad enz. jaar 1816 (1)
Sijbren IJ.---- Kate ten P. (Pieter) President Burgemeester van IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld Jorritsma Sijbren IJ. en Ringnalda Hotse enz. jaar 1817 (1)
Sijbrens Age---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van de Stad harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Wijbrens Pieter en Sijbrens Age beideSchuit Schippers zich beklagende wegens de van hun
afgevorderde en reeds betaalde retribitien enz. jaar 1815 (2)
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Sijbrens Age---- Wijbrens Pieter Schuitschipper te Sneek en Sijbrens Age Schuitschipper te Harlingen Pieter Wijbrens
ondertekend en Sijbrens Age kan niet tekenen en schrijven een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij sedert
\lange tijd hun bestaan vinden met het vervoeren van kramen van de eene Friesche …….? naar de andere voor de reizende
Kooplieden enz. jaar 1815 (3)
Sijbrens B. 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)
Sijbrens Baukje---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het
request van Duif Sijbren Heeres te Coudum ingediend op vrijdag 18 juli 1817 en dat wij aan uwe exelentie aanbieden het verbaal
dat Polma Rein Lammerts van bedrijf Boer te Warns en zijn zoon Polma Fokke Reins die geboren is in 1799 en Boereknegt te
Stavoren enz. verder vermeld de getuigen op een verklaring Sjoerds IJpe, Sijbrens Baukje weduwe van Wijtzes Atze en Ypes
Antje tevens Fokkes Alid, Hendriks Grietje weduwe van Heineman Claas Borres, ook een verklaring van naamsaanneming met
4 zonen Lammert 20 jaar, Fokke 12 jaar, Beeuwe 10 jaar en Douwe 5 jaar de naam Polma aanneemt en een notaris akte van
Albarda Horatius de meeste personen ondertekenen diverse documenten enz. jaar 1817 (7)
Sijbrens Gerritje---- Bakker G. M. (Geugjen Murray Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende enz. jaar Sijbrens Gerritje meerderjarig zijnde als de Armvoogden van Kimswerd aanvoeren maar zij heeft
onafgebroekn in het dorp gewoond en heeft op 2 januari j.l. in het dorp Kimswerd bevallen van een kind van het mannelijk
geslacht en aan dat kind de naam heeft gegeven van Zee van der Sijbren Jakobs enz. jaar 1815 (2)
Sijbrens Holk x Duif Here Klazes---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de 1e klasse Nat.
Mil. en hij voor ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts Landbouwer van
Fokkes Alent te Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft laten
inschrijven maar opzettelijk heeft verzwegen verder een Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens werduwe
van Simonides Doede van beroep vroedvrouw te Hindelopen die verklaart dat genoemde geboorte enz. en ondertekend samen
met Wal van der Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris Keuchenius* Gosinus dat de navolgende getuigen Meulen van
der Jeltje Rinzes *weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes Lijsberd* weduwe van Scheltes Pieter, Meulen van der Jeltje
Rinzes zegt dat zij een zoon heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks die ook in 1798 is geboren en dat Tholen Grietje aldaar
Kraambewaarster was maar thans wonende te Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt dat zij eene zoon heegt Volkena Ids Pieters
enz * ondertekenen deze verder tekenen deze akte Hanewinckel Steph. en Woudstra E. S., Andrea G. jaar 1817 (9)
Sijbrens J. 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)
Sijbrens J. 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)
Sijbrens J. 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)
Sijbrens J. 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)
Sijbrens Pieter, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de
ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek
Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Sijbrens Rients te Wijnaldum , Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen
aard welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor leverantie van voornoemde
van Allen Aard Militaire over 1810), akte jaar1815 (2) (9)
Sijbrens Rinsche---- Jorna Wopke een request van hem, dienende als soldaat bij de 6e Comp. van het 5e Batt. Landm. In
garnizoen te Den Haag maar dat hij als enigste zoon van een oude moeder ( Rinsche Sijberens weduwe van Sijbren Jorna)zijnde
in een noodlottige en armoedige omstandigheden enz. enz. verzoekt vrijsteling enz. verder aanwezig een getekende verklaring
van de omstandigheden enz. getekend door Meindersma B., Schaafsma Beerret, Jongma Ype Douwes, Schaafsma Frans B.
(Wijkmeester), Miedema Jan P. (Wijkmeester) Gorter Harmen Folkerts enz. jaar 1814 (2)
Sijbrens Sijbren vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig
waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene
moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)
Sijbrens Sipke de weduwe, eigenaar van een overdekte praam gebruikt om enz. volgens meetbrief afgegeven door Pied de J. enz.
wordt vermeld in het Extract uit de legger der Patentplichtigen van de Gemeente Makkum 1e Kwartaal 1824, (met 17 kolommen
informatie) jaar 1825 (6)
Sijbrens Sjoerd, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de
ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek
Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Sijbrens Trijntje---- Eekma J. Fungerend Officier bij de Regtbank te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Poppes Abel oud 32 jaren schoenmaker van beroep wonende te Harlingen die uit hoofde van zijn
zinneloosheid een jaar naar een verbeterhuis moet enz. als bijlge een klein briefje met de namen van Berends Antje te
Leeuwarden, Davids Hendrik aldaar Zijlstra Eelse H. te Lioessens en Sijbrens Trijntje te Midlum jaar 1815 (4)
Sijbrens wed. Hilles eene nota rakende de reclamatien wegens het in requisitie stellen vanzijn vaartuig tot transport van
Militairen en is schadevergoeding door de maire van Harlingen toegestaan en welke onder dagtekening der 2e dezer maand door
de Fransche Commissarissen Liquidateurs zijn toegezonden enz. jaar 1817 (6)
Sijderius Jentje Vonders te Jorwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
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Sijdsma Cornelis Idzes te Anjum wegens huur exercitieveld, , wordt vermeld op een Staat der Kosten gemaakt ten dienste van
den Landstorm in de Gemeente Anjum geduurende de jare 1814 enz. jaar 1815 (4)
Sijdsma Freerk Siedzes 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)
424-26
25- Sijdsma S. C. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
05-1821
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)
14
Sijdzes ….? Transporteurs hebben vervoerd haver wat door de slechte wegen enz een gunst voor gedeputeerde staten geworden
05-01-1816
waar veel kooplieden graag gebruik van zouden maken ook al omdat de betaling van hen veel beter is enz. dit was een stuk
geschreven en getekend door de schout van Stiens jaar 1816 (3)
495 + 498
Sijemonsma Thomas Sijemons---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp)
23-05-1815
ontvangen van Gerbens Lieuwe voor de klok luiden --18-- betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het
slegten van het Kerkhof , Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L.
Scoolmeester te Parrega, Melis Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike Alex
de Houtkoper, Minnerts Doede de Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers Pieke de Timmerman ,
Meijer N. Notaris, Bergsma W. B. quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma Thomas Sijemons enz. jaar 1815 (9)
617
Sijen Grietje weduwe Douma te Noordwolde Een request dat haar zoon Douma Reinder loteling van de jare 1817 en dienende
18-12-1817
bij de Nationale Militie wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817 (3)
285/33
Sijens Gosse Nijega Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
07-02-1916
382
Sijens Grietje weduwe Douma (Douwe Jans) te Noordwolde wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche
27-08-1817
Zaken betreffende haar request (=aanwezig) dat zij als Turfschippersche, dat haar zoon Douma Reinder geloot heeft voor de Nat.
Mil. maar dat haar zoon in zijn beroep voor haar volstrekts onmisbaar is en zij een plaatsvervanger wil aanstellen maar dat enz,
jaar 1817 (3)
409
Sijens Grietje weduwe Douma (Douwe Jans)---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman van Stellingwerf Westeinde
10-09-1817
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Sijens Grietje weduwe Douma
(Douwe Jans) te Noordwolde moeder is van zeven in leven zijnde kinderen waarvan 2 zoons een eigen bestaan op zig zelf
hebben en één dochter bij een van hun medevaart terwijl nog twee andere zoons met de requestrante en een dogter oud 12 en
een zoontje oud 7 jaar enz. jaar met de zelve varen dat de jongste van deze 2 Douma Reinder enz. 1817 (2)
630
Sijens Lammert te Leiden, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
05-04-1916
Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
243
Sijers Lamert te Leiden hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met
01-02-1916
woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)
410-14
Sijes Jasper Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Veenwouden ter somma
28-04-1815
van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens
achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
257 deel 1
Sijgers Andris hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout
31-03-1815
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)
1262,
Sijgers Antje, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
2e blz. van
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
kolommen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
03-10-1814
1262,
Sijgers Hendrik, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
5e blz. van
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
kolommen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
03-10-1814
1262,
Sijgers Sijtske, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
3e blz. van
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
kolommen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
03-10-1814
154
Sijgersma Jacob Gerbens---- Haersma S. (Sijbrand) van, Grietman van Achtkarspelen ondertekend een brief aan de Gouverneur
17-04-1817
van Vriesland betreffende Woudwiek Wijtze Harkes* in oktober 1798 en Sijgersma Jacob Gerbens * 1797 wonende in de Heide
enz. jaar 1817 (2)
1262,
Sijgrers Albert, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
5e blz. van
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
kolommen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
03-10-1814
988-3, 36
Sijk Huskus v. ….? te Bergum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
Bladzijde 2
de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
26-09-1839
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
825 blz. 4
Sijlst ….? De weduwe vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door
23-05-1814
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)
583
Sijlstra (Zijlstra?) Jan Jacob---- Blinskerken Kapitein Kommandant Bat. Art. Trein No. 1 ondertekend een brief aan de
25-11-1817
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra (Sijlstra?) Jan Jacob uit de Gemeente Heeg van de ligting
1817 enz. jaar 1817 (2)
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Sijlstra A. S. en Veenstra K. B. Diaconen van de Doopsgezinde Gemeente van het Witveen en Rottevalle geven met eerbied te
kennen dat hun leeraar slechts een tractement genietende van f. 118.= maar zulks hem geen genoegzaam bestaan enz. en
verzoeken dan ook om uit ’s lands kas enz. ook genoemd Meinsma A. Jz. Sollie ‘r enz. jaar 1821 (2)
Sijlstra Eeltje, 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)
Sijlstra Gerrit Jans hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe
Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen
mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat
zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare
geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)
Sijlstra H. T. te Ackrum 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)
Sijlstra H. T. te Ackrum 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)
Sijlstra J. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is
uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is
enz. jaar 1840 (7)
Sijlstra Pieter Jaspers---- Walle de Sake Tijssens, Groot de Sjoerd Thomas, in kwaliteit als Kerkvoogden van de Hervormde
Gemeente van Ferwerd en Vellinga Volkert Andries (ondertekend Folkert Andrijs Vellinga), Kupers Aise Hendriks en Sijlstra
Pieter Jaspers ondertekend Zijlstra Pieter Jaspers) in kwaliteit als Armvoogden van Ferwerd dat zij hebben laten verhuren enz.
door Albarda Willem (Mr.) en dat willen dat enz. jaar 1814 (4)
Sijltje Sloot,---- Heeg, een getekend kaartje waarop de Geeuw, Sijltje Sloot, Hemdijk, de met en stippellijn aangeven grens van
Genmeenten Nuland, IJlst, Heeg en Sneek met ingetekend de molen houtmolen van IJlst, de draaybrug te IJlst, het huis van
Dijkstra Jan Gaukes, en het huis van Velthuis W. H. jaar 1815 (4)
Sijlvius van Lennep C. , een document waar zijn naam onder staat betreffende de Nederlandsche Krijgslieden, Brave verdedigers
van het Vaderland, getrouw aan uwer Koning Staat gij gereed, om, onder de Vanen van Willem van Oranje, te strijden enz. jaar
1815 (2)
Sijma Gerben 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)
Sijma van Worp staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent
een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Compagnie
Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3 geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Sijmens Daniel 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)
Sijmens Fokke 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)
Sijmens Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)
Sijmens Ruurd , hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de
ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek
Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Sijmens Sipke, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de
ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek
Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)
Sijmensma B. J. 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)
Sijmensma Jacob Ruird, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners
van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van
Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)
Sijmensma S. T. te Westhem 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)
Sijmensma Sijmen Ruurds 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)
Sijmon G. D. hij staat vermeld met zijn functie/rang op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal
Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld
dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar
Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar 1815 (4)
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Sijmon Pieters ---- Olivier W. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat het request van Bartles Jacob Mr.
Grofsmid te Arum dat hij volgens de Schout als zijn post als IJkmeester nimmer werkzaam is geweest en dat aanspraak op deze
post kan maken is Bakker Sijmon Pieters oud 39 jaar Bode te Arum en Aukema Paulus Feikes 42 jaren oud Mr. Verwer en
Glazenmaker weduwnaar met 4 nog jonge kinderen te Pingjum en Nauta Pieter Durks 44 jaar oud Arbeider te Arum zijnde
bezwaard met een huisgezin van agt kinderen enz. jaar 1814 (2)
Sijmons ….? Ds. te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar
Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der
Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van
enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)
Sijmons Cornelis hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het
Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Sijmons H. te Nijkerk (fr) staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S.
(Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Sijmons Hendrik Jan---- Jong de C. C. (Claas Clazes) Schout van de gemeente Tjalleberd ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat door het vertrek van de Veldwachter Ros Tjeerd Christiaan wordt voorgedragen
Sijmons Hendrik Jan enz. jaar 1815 (1)
Sijmons J. G. 2 is zijn volgnummer en de Gemeente Aengwirden Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Sijmons Jan staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de
Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze
moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Sijmons Jetske huisvrouw van Oebeles Wiebe Logementhoudster wonende te Amsterdam , Oebeles Wiebe is de eenige
overgebleven zoon van Hendriks Oebele gewoond hebbende in Vriesland dog overleden in het jaar 1811 te Amsterdam van wien
in den jare 1799 aan de Helder is opgebragt het schip genaamd de Drie Gebroeders ter waarde van f. 7000 en de lading jenever
ter waarde van f. 1100 en enz. enz. alles volgens noariele akte bij de notaris enz. enz. dat Wiebe Oebles bij de landmilitie heeft
getrokken nummer 236/2 en dat bhij thuis is gearresteerd enz. naar dat hij een ander enz. jaar 1814 (5)
Sijmons Krijn hij staat vermeld in een document van de Gouverneur van Vriesland aan de Heer Secretaris der Algemeene
commissie van Liquidatie in Den Haag enz. en heeft gediend op het Schip Kroonprins Braband jaar 1823 (3)
Sijmons Murk te Gaast 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)
Sijmons Thomas Dorpsvoogd van Greonterp hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor
de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat aan hem betaald moet worden enz. jaar 1815 (2)
Sijmons Thomas---- Oneides C. (Catrinus) Schout van de gemeente Tjerkwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende dat de Diakenen en Kerk of Dorpsvoogden van Parrega, Hieslum en Greonterp worden geordonneerd om
dadelijk aan de Predikant in de hervormde gemeente uitbetaling te doen verder nog een brief door de Schout ondertekend dat de
deurwaarder Rolsma Sjouike Gabes bij het Vredesgeregt te Bolsward uit name en vanwege Sijmons Thomas als Arm en
Dorpsvoogd als mede Melis Gerben en Pieters Sjeuke als gecommitteerden van Greonterp om aan Cannegieter H. (Hermanus)
Predikant aldaar enz. jaar 1815 (9)
Sijmonsma Jarig T. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van
reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier
(5)
Sijmonsma L. P?. te Parrega 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)
Sijmonsma T. J?. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee, het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de
eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren
1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)
Sijmonsma T. S. te te Greonterp staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze
eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Sijnega Sijtse D. O. , Hij is een der ondertekenaars van een brief , met als onderwerp: dat allen eigenaren zijn van Plaatsen en
Losse Landen onder het behoor van de Stad IJlst en dat zij in het zekere geïnformeerd zijn dat de belastingen op enz. enz. jaar
1814 (3)
Sijnes Gerrijt, Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard welke het
district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven van Allen Aard Milaire over 1810, akte jaar1815
(2) (9)
Sijnes Jetze---- Asperen van G. Maire van Grouw ondertekend een brief aan de Heere Rijks Baron Ridder van het Legioen van
Eer enz. dat de requeste van de Armvoogden van Kollum betrekkelijk de verpligting ter Alimentatie van Roelofs Ritskje
weduwe van Sijnes Jetze gelijk mede de Contra reseripsie van Diaken voornoemd enz. het request is aanwezig ondertekend door
de Diaconen van de Gereformeerde Gemeete van Grouw als President Vries de F. K. en Sjollema Claas P. enz. jaar 1814 (3)
Sijnes Rinse, gevonden en opgevischte paalbalken enz. en ingeleverd, staat op een inventaris van gestrande of aangespoelde
goederen in de gemeente Barradeel enz. jaar 1816 (5)
Sijnja Y (ook Sijnia) Kastelein te Leeuwarden eener rekening van f. 57-9- wegens op mijnen (Fontein P.) orders verleende
kamerhuur enz. jaar 1815 (2)
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Sijnsma Reinder, 7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1866 (2)
Sijnstra Tjeerd, 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)
Sijp van der S. W. ---- 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)
Sijp van der Wytze Atzes, ---- Bruinsma Sybrand G. gewezen Groot Schipper , Hiddes Reina Renteniersche, Boer de Hidde
Sierds , Boer de Haring Pieters , Sijp van der Wytze Atzes, Jong de Sierd Hanzes, Jong de Cornelis Jarigs, Maakol Wolter
Martens , Boersma Tjerk Jans , Bayma Otte Jacobs Huislieden alle te Warns wonende dat zij door de gemeente met
excentoriale middelen gedreigd worden en enz. enz. jaar 1814 (3)
Sijperda ….? de weduwe te Welsrijp 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)
Sijperda Gerben Amskes te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Sijperda Gerben Anskes 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)
Sijperda IJpe, 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)
Sijperda Jacob A., 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)
Sijperda Pieter naar de Oostzee , 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)
Sijperda Rintje Olnes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie
Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)
Sijperda S. de weduwe te Welsrijp 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)
Sijperda Sjoerd A. , 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)
Sijpersma J. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Sijpersma S. S. 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)
Sijpersma Sijbren Jans---- Laurman H. M. (Hugo Martinides). Predikant hij ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland en schrijft dat hij samen met de Schout Wijnia R. en op order van Gouverneur van Vriesland AEebinga van Humalda
J. en Kerkvoogden Fopma Doeke Jans en Sijpersma Sijbren Jans beide ondertekenen een bijgesloten brief zijn in de Herberg
geweest te Oosterlittens en opgaaf gedaan van zijn Deficit over de jaren 1811-12-13 als achterstallig tractement enz. jaar 1814 (4)
Sijpersma Sybren J. van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd,
Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Sijpke Hend. Rommerts 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)
Sijpkens ….? de weduwe te Groningen als uitvoerder 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)
Sijpkens R. P. te Twijzel Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Ouderling wordt vermeld in een document
dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk
in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Sijpkens W. J.---- Beucker Andrea D. H. † secretaris, bij de najaarsvergadering der Commissie van 13-10-1828 blijkt dat na den
dood van voornormde het toenmalige bedrag der kas ad 812 gulden door den Vice President Feenstra F. als daartoe gemagtigde
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ter beheering aan den secretaris Leeuwen van J. is overgedragen en dat deze dezelfde som heeft overgedragen aan de nieuwe
secretaris Sijpkens W. J. enz. jaar 1839 (6)
Sijsling D. H. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Sijsling H. J. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Sijsling Hans Jans hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie
District Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het
3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)
Sijsling Hans Jans---- Yntema Reinder H. hij is als voorgedragen Kapitein bij de 4e Comp. 5e batt. Maar daarvoor afgekeurd in
zijn plaats gaat Kuipers Cornelis te Ferwoude enz. verder zijn verkozen bij de 5e Comp. tot Kapitein, Kuipers Hedde Yzaks,
Jong de Pier Pieters tot 1e Luitenant en Sijsling Hans Jans tot 2e Luitenant en bij de 2e Comp. 8e batt. Andrae G. 2e Luitenant
heeft vrijstelling en in zijn plaats Ages (Agens?) Sydze Tjeerds enz. jaar 1814 (3)
Sijsling Harmen te Jorwerd wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten
der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen
van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Dronrijp jaar
1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Sijsling J. H. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele
Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat
geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Sijsma Johannes Jacobs 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)
Sijsma Johannes Klazes te Minnertsga , Hij staat in een document alsgeschikte voorgedragen persoon voor zetter der belastingen
over 1822 in genoemde plaats ontvang Minnertsga enz. enz. jaar 1822 (2)
Sijsterman Johannes Bernardus als R. K. Pastoor in de statie waar de R. K. Militairen gewoonlijk te kerk gaan en hij ook de
meeste diensten aan hen zal hebben enz. enz. verder bepaald als volgt Cielen Marcelles sedert 1798, Sijsterman Johannes
Bernardus sedert 1799, Gulpen van Henricus sedert 1804 en Veltman Johannes sedert 1814 dat zij lieden, voor de. Door hen
aan de R. K. Militairen bewezen diensten geen vergoeding vragen, maar wel verzoeken om een gratificatie of aalmoes enz. enz.
jaar 1820 (2)
Sijstermans J. B. , pastoor te Leeuwarden, Bertrand F. A. Pastoor te Wijtgaard en Kirch E. pastoor te Warrega (Wartena?) De
Directeur Generaal voor de zaken van erediensten heeft sedert geruime tijd ontwaard dat voornoemde pastoors verzuimd hebben
hunne Competentiegelden en toeslagen te ontvangen enz. jaar 1819 (1)
Sijstermans J. Pastoor te Leeuwarden hij verrichte voor de militairen de R.K. godsdienst, en kunnen aanspraak maken op ene
beloning enz. enz. jaar 1820 (2)
Sijstermans Joannes te Leeuwarden staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de
Aartspr. Haan de H. met de namen van alle 30 Pastoors en 5 Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook
hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4)
Sijtema H. Eigenaar en Inhoudsgrootte van het in m3 Schip de Grouw nderwerp: Stukken betreffende de invoering van
toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar
1902 (2) Dossier (16) (2)
Sijtema Matheus, Dienaar van Politie te Oudkerk 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)
Sijtema Sutze Rijksveldwachter te Surhuisterveen 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)
Sijtgen George , het retoer gezonden overlijdensextract enz. en de Commissaris van Heerenveen schrijft dat waarschijnlijk
Sijtgen George dezelfde is als Sijtzes Sjoers zoals door de schout van de Gemeente Haske Dalmolen H. is aangegeven en wel
door hem gevonden in het doopboek van Nijehaske hij geboren meot zijn 27-12-1774 en zoon is van Hessels Sijtze en Sjoerd
Antje maar Sijtgen George heeft zich ook wel geschreven als Groot de Sjoerd Sijtzes en hij heeft een breder op het Heerenveen
met de name Groot de Hessel Sijtzes enz. jaar 1814 (2)
Sijthiema van Haring te Hallum Onderwerp Octrooi voor de Trekweg Hallum naar Leeuwarden en Dokkum enz. reeds 19-021664, jaar 1822
Sijtinga B. J. wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van
Lotelingen der Militie voor hrt regt van Plaatsvervanging van den 13 eptember 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor
Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)
Sijtinga J. B. te IJsbrechtum 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)
Sijtinga J. B. te IJsbrechtum---- staat vermeld op een document inzake de bekeuringen van : Blanksma U. U. te Kimswerd,
Visser S. H. te Lemmer, Temminga A. G. te Oosterend, Banning & zoon de weduwe te Workum, Sijtinga J. B. te IJsbrechtum
enz. jaar 1840 (4)
Sijtoma R. te Doniaga, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer
gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Doniawerstal. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )
Sijtsama M. P. D. (Baron) te Friens 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)
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Sijtsema Bant Sijtses, Hij tekent met nog 8 ingezetenen van den Flekke Balk dat zij in den jaren 1811 en 1812 leverancies
hebben gedaan aan de algemeene armen en op 5 juni om betaling hebben verzogt maar tot op heden 02- 08-1815 niets hebben
bekomen enz. jaar 1815 (2)
Sijtsema E. Assessor van Opsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie
enz. jaar 1817 (1)
Sijtsema E. ( Erryt) ---- Reindertsma Oene Reinderts eigenaar onder Borenbergum heeft bezwaar en verzoekende dat de
belastbare opkomst is gebragt op drie en zeventig guldens en zeven en dertig cents enz. in vergelijking tot de opkomst en groote
van zijn Hooilanden in vergelijking aan Schuurman Lenze Bokes die heeft te Ureterp enz. heeft zig naar de gemeente begeven
met Vries de Pieter Gooitzens Taxateur van de Gouverneur en Wieland Meine Taekes Taxateur benoemd door den klager verder
wordt er twee zetters genoemd en wel Gaastra Roel Baukes en Buursma Tjeerd A. en de Assessor Sijtsema E. ( Erryt) enz. alle
genoemden ondertekenen dit document enz. jaar 1818 (8)
Sijtsema E. Assessor van Opsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie
dat de persoon van Lageveen Meine loteling der 1e klasse getrokken heeft no. 36 welke moet optreden voor de afgekeurde Jong
de Imke Nolles enz. jaar 1817 (1)
Sijtsema E. Assessor van Opsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie
dat de achtergebleven loteling Colsbeek Kornelis zig heeft aangemeld en terstond is opgezonden naar Leeuwarden enz. jaar
1817 (1)
Sijtsema H. J. 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)
Sijtsema H. J.---- Wal van der Tjerk Lammerts wonende te Gerkesklooster, hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en
wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles eerder genaamd Jan Ooms met als borg Benedictus B. J. en
Sijtsema H. J. aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende
landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie
Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838 dossier
(50)
Sijtsema Jan Willem Landbouwer op een gehuurde plaats, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang
Drachten in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Sijtsema Jurrit Johannes te Nijehaske , een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het dempen van
een sloot. perceel kadastraal bekend te Tjalleberd enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming
en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (10)
Sijtsema Oene---- Kooistra Rindert Gales en Sijtsema Oene een aantekening betreffende een procesverbaal enz. jaar 1824 (2)

Sijtsema P. te Anjum, 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)
36 deel 1
Sijtsema P. te Oostrum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
blz. 12
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)
1070-8
Sijtsema R. F. te Doniaga staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten
580-622
van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
28-10-1840
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
30-C
Sijtsema Rient, 1 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de
gehuwden D. Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den
21-05-1824
Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo
ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)
424-26
25- Sijtsema van Jhr. J. G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
05-1821
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)
43
Sijtsema Wypkje Pieters, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
07-08-1813
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd
is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813
(5)
1262,
Sijtses Pieter de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe
4e blz. van
Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca.
kolommen
375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
03-10-1814
811
Sijtses Ruurd staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van
08-05-1814
den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van
Tjerkwerd Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis,
Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die
verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)
139
Sijtsma A. S.---- Gosliga P. J. Schout van de Gemeente Jorwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
06-02-1815
betreffende Jellema R. wegens zijn in 1808 verhoogd Tractement en de kerkvoogden Sijtsma A. S. en Jong de A. J. geen uitleg
hebben gegeven enz. jaar 1815 (2)
146
Sijtsma Alle, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
06-02-1918
Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
77
Sijtsma Arjen Sijtzes---- Tjaarda Jacob hij schrijft en ondertekend een brief met als onderwerp: dat er een man met zijn zoon in
13-11-1814
Hijlaard is komen wonen die die geen moeite onbeproeft om een tegen mij enz. enz.schuldigd mij dat ik een Patriot ben, er
worden genoemd Sijtsma Arjen Sijtzes, Verschuur Jacobus (overleden) en ene Koldijk Maarten Martens, en mijn Schoonbroeder
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Petrus ….? , en mijn zwager Kingma H. Y. tevens wordt er over de jagt gesproken ook dat zijn hond een meester is in de jagt
enz. jaar 1814 (5)
A-10, 2
Sijtsma Ate Pieters, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 3
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
regist.9170
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie
15-03-1873
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10, 2
Sijtsma Ate Pieters, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 5
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
regist.9170
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie
15-03-1873
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10, 2
Sijtsma Ate Pieters, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 7
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
regist.9170
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie
15-03-1873
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-6
Sijtsma Ate Pieters, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 5
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
12-01-1858
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)
A-9
Sijtsma Ate Pieters, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 3
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
24-03-1868
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)
A-9
Sijtsma Ate Pieters, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 5
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
24-03-1868
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)
A-9
Sijtsma Ate Pieters, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 7
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
24-03-1868
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)
A-10, 1
Sijtsma Ate Pieters, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 3
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
regist.9168
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie
22-02-1873
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10, 1
Sijtsma Ate Pieters, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 5
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
regist. 9168
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie
22-02-1873
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-10, 1
Sijtsma Ate Pieters, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 7
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
regist.9168
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie
22-02-1873
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
147-5
Sijtsma Bouwe---- Meer van der Libbe Jacobs betreft zijn rekest houdende verzoek om kwijtschelding eener boete van f. 225.=
10-02-1837
betreffende de te late aangifte van Memorie der nalatenschap van Sijtsma Bouwe enz. jaar 1837 (4)
878
Sijtsma C. S. ---- Hoop de Jakle E. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen
21-09-1814
van den Dorpe Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks Kornelis, Pars Jan Johannes en
Cuperus Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814
(3)
32-33-33v-38- Sijtsma Doede Arjens---- Koldijk Tabe Martens van Lions, de schout van de gemeente Jorwerd de heer Gosliga P. J. schrijft aan
39
de Gouveneur van Vriesland dat Koldijk Tabe Martens de aanlegger van dit alles is en eerste ondertekenaar samen met
26-11-1814
Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans
Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van
1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van ’t huis van Oranje
enz.enz. jaar 1814 (7)
584
Sijtsma E. 20 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers
02-12-1817
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)
10
Sijtsma Fetze Alberts Politiebeambte te Idskenhuizen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
24-10-1882
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
708-5_36a
Sijtsma G. J. te Hardegarijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B.
20-07-1841
(Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)
A-6
Sijtsma G. R. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 1
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
12-01-1858
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)
A-9
Sijtsma G. R. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 1
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
24-03-1868
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)
A-10, 1
Sijtsma G. R. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 1
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)
Sijtsma G. W. ---- Sikkens Trijntje Sikkes vrouw van, 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)
Sijtsma G. W. ---- Sikkens Trijntje Sikkes vrouw van, 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)
Sijtsma G. W. ---- Sikkens Trijntje Sikkes vrouw van, 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)
932/8, 211
Sijtsma G. W. te Wijnjeterp wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren
06-09-1839
Gedeputeerde Staten van Vriesland Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om
vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)
918
Sijtsma Gauke Jans (ondertekend als Sietzema G. IJ) ---- Boer Michiel Egberts van beroep Huisman te Smallinger Opeinde het
28-11-1815
betreft een antwoord aan de Gouverneur van de gecommitteerden van het Vallaat in de Rottevalle opzijn ingediende Request dat
hij is aangeslagen voor 3 Campen land gelegen bij het Vallaat van Rottevalle zij (= Boer de B. R., Bakker J. H., Veen v.d. W.
W.) ondertekenen dit document, verder aanwezig een verklaring bij de Notaris Wilhelmij Gerrit te Bergum afgelegd door Meer
van der Minne Teekes oud 60 jaren en Arbeider, Gorter Rommert Aukes (hij ondertekend ook) oud 60 jaren en van beroep
Meester Gortmaker, Sijtsma Gauke Jans (ondertekend als Sietzema G. IJ) oud 53 jaren van beroep Huisman, Leij van der
Rindert Geerts (hij ondertekend ook) oud 50 jaren van beroep Huisman,Veenstra Klaas Brandjes (hij ondertekend ook) oud 46
jaar van beroep Castelijn en Henstra Johannes Heinses oud 44 jaar van beroep Arbeider welke eenstemmig verklaarden waar te
zijn dat hun zeer bekend is de drie Campen enz. zij ondertekenen alle dit document verder wordt genoemd Linden van ….? te
Beetsterzwaag, Geukes Jan als landeigenaar verder ondertekend de Castelijn Wadmans Jan en Westra Cornelis vanb beroep
Commies wonende te Bergum ook dit document enz. jaar 1815 (12)
A-10, 2
Sijtsma Geert Rienks , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
blz. 1
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
regist.9170
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
15-03-1873
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
A-9
Sijtsma Geert Rienks , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 1
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
24-03-1868
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)
A-10, 1
Sijtsma Geert Rienks , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
blz. 1
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
regist.9168
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie
22-02-1873
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
175/27-8
Sijtsma Geert Rienks van beroep Landbouwer en ondertekend het volgende document>> wordt vermeld als lid van het
21-02-1841
Dijkbestuur van Gerkesklooster in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no.
192/10857 dat het Dijkbestuur van Visvliet en Gerkesklooster bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
A-3 blz. 2, 3, Sijtsma Geert Rienks, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
4, 6, 7
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
05-01-1848
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 (8)
A-10, 2
Sijtsma Geert Rienks, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
blz. 2, 4, 6
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
regist.9170
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie
15-03-1873
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (9)
A-5 blz. 2, 3, Sijtsma Geert Rienks, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
4, 6, 7
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
31-12-1852
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 (8)
A-6 blz. 1,
Sijtsma Geert Rienks, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
2, 4, 6
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
12-01-1858
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 (8)
A-9 blz. 2,
Sijtsma Geert Rienks, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
4, 6
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
24-03-1868
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 (9)
A-10, 1,blz. 2, Sijtsma Geert Rienks, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
4, 6
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
Regist.9168
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie
22-02-1873
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (9)
958/2 211
Sijtsma H. P. te Nieuwkruisland, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten
Bladz. 1>>
te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
17-09-1839
naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
134 – 136
Sijtsma H. P. Voorzitter en Steenberg? G. secretaris Onderwerp: een verzoekschrift van het waterschap ‘de Yzermieden” willen
30-10-1910
graag dat Beswerda F. Gemeenteveldwachter assisteerd maar enz. enz. jaar 1910 (4)
175/27-8
Sijtsma Harmen Jans van beroep Landbouwer en ondertekend het volgende document>> wordt vermeld als lid van het
21-02-1841
Dijkbestuur van Gerkesklooster in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no.
192/10857 dat het Dijkbestuur van Visvliet en Gerkesklooster bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
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Sijtsma Harmen Jans, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)
Sijtsma Harmen Jans, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten
Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)
Sijtsma Harmen Pieters, 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)
Sijtsma Harmen Pieters, 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)
Sijtsma Hillebrand, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Sijtsma Hiltje Klazes weduwe van Scheltinga R. G. , 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)
Sijtsma Hiltje Pieters vrouw van Sikkama A. S. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 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 1858 (3) dossier (8)
Sijtsma Hiltje Pieters vrouw van Sikkema S. A. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars
of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Sijtsma Hiltje Pieters vrouw van Sikkema S. A. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars
of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
Sijtsma Hiltje Pieters vrouw van Sikkema S. A. , 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)
Sijtsma Hiltje Pieters vrouw van Sikkema S. A. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige
Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars
of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep,
Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Sijtsma Ids Cornelis 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)
Sijtsma J. K. te Burum, 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)
Sijtsma J. L. te Nijkerk (Fr) vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Sijtsma Kornelis (heeft getekend als C. S. Sijtsma) ---- Hoop de Jakle E. 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)
Sijtsma Kornelis Sijtses te Almenum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Sijtsma Lieuwe Idzes wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties
Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Grietenij Oostdongeradeel bestaat uit enz. ook wordt
vermeld de functie en voor welk dorp, jaar 1841 (6)
Sijtsma Lieuwe te Anjum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm
in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Sijtsma Louw, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Sijtsma Lucas K. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Sijtsma Nammens Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met
8 kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Sijtsma O. , wonende in de Gemeente Baarderadeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de Ontvanger
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van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die
geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)
Sijtsma O. te Bozum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.
(Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
Sijtsma O. te Bozum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Sijtsma Oene Klazes Corporaal, staat vermeld op een document ondertekend door de Luitenant Collonel Commanderende het 4e
Battaillon Landstorm Arr. Sneek (hndtekening onleesbaar) en hij wordt voorgedragen voor de vermelde functie enz. jaar 1815
(2)
Sijtsma Pieter Harms de weduwe en erven, 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 (8)
Sijtsma Pieter Harms de weduwe en erven, 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 (8)
Sijtsma Pieter O. 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)
Sijtsma R. J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)
Sijtsma R. J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)
Sijtsma R. R. ---- Boer de Jelle Ykes en Zuidersma Abraham Sytzes (ondertekend als Abraham Sijtses Suderma) Diakenen en
Armbezorgers te Gerkesklooster dat zij sedert 3 jaren onderhouden de weduwe en kinderen van Clases Jan maar dat zij van de
Gemeente Augustinusga de helft moeten dragen omdat enz. Jan Clases zig van meet af aan te Gerkesklooster zig heeft
opgehouden en getrouwd met Jillings Jeltje aldaar geboortig en aldaar 4 kinderen heeft verwekt enz. verder een verklaringe
ondertekend door Boer de Jelle Ykes dat Poepkes Jan Klasens in 1763 in dat dorp gewoond heeft en dat tussen beide plaatsen
nooit een enz. en zijn zoon Poepkes K. H. met zijn vrouw enz. verder een verklaring van de inwoners van Gerkesklooster
Suderma A. S. Diaken, Boer de J. IJ. , Diaken, Boersma M. W., Sijtsma R. R., Veen v.d. W. D., Meinardy J. L., Klooster van R.
H. (Municipaal), With de F., Dijk van K. R. (Ouderling) Bolhuis A. G. (Ouderling) en door allen ondertekend en die verklaren
dat Jan Clases tot aan zijn dood te Gerkesklooster heeft gewoond jaar 1814 (6)
Sijtsma R. R. ondertekend een request aan de Gouverneur van Vriesland namens de Kerkenraad van de Hervormde Kerk en
eenige voornaamste Hervormde Ingezetenen van Gerkesklooster het betreft te voldoen aan hunne geweezen Leeraar Predikant
Assen van P. (Petrus) die vertrokken is het laatst van de maand December 1811 enz. maar dat de wezenlijk behoeftige Gemeente
aan de “Vrekheid” eene Rijke Predikant voldaan behoud te worden?” en hun tegenwoordige Predikant Waringa A. (Albertus)
van wiens bekrompen toestand enz. jaar 1814 (6)
Sijtsma R. R. Zijn handtekening staat onder het navolgende document; 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)
Sijtsma S. L. te Paesens 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)
Sijtsma Sijds Lieuwes zijn benoeming en beediging als Burgemeester van Oostdongeradeel, jaar 1916 (4)
Sijtsma Sijtze Hendriks, 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 (8)
Sijtsma Sijtze Hendriks, 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 (8)
Sijtsma Sijtze Hendriks, 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 (8)
Sijtsma Sytse Bouwes---- Dekkinga Rinske wonend een geboren te Leeuwarden van de Gereformeerde Godsdienst, een op 15
februari 1821 vervallen Ordonnantie tegen haar Vrugt de Albert Willems geboren en wonend te Harlingen van de zelfde
godsdienst maar geen ledematen, Zandbergen Machiel geboren te Roordahuizum wonende te Dokkum zijnde ledemaat Stuiber
Johannes geboren te Franeker wonende te Leeuwarden zijnde Ledemaat van de Roomschen Godsdienst, Stavorinus Atje Jeles
geboren te Bergum wonende te Leeuwarden en Sijtsma Sytse Bouwes geboren en wonende te Holwerd de beide laatsten van de
Gereformeerde Godsdienst, Dekkinga Rinske en Stuiber Johannes zij zijn geen ledemaat uit hoofde van Zinneloosheid en
slordig gedrag enz. enz. jaar 1821 en 1822 (1)
Sijtsma Tjeerd J.---- F. H 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.
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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)
Sijtsma Tjeerd Johannes 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)
Sijtsma v. ….? te Bozum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Sijtsma W. G. x Sikkens Trijntje Sikkes, 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)
Sijtsma W. G. x Sikkens Trijntje Sikkes, 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)
Sijtsma W. G. x Sikkens Trijntje Sikkes, 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)
Sijtsma Wijger Roelofs, Arbeider te Nieuwendam, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen jaar 1824 jaar 1824 (4)
Sijtzama Baron van M. P. D ---- Boelens J. H. te Leeuwarden en Sijtzama M. P. D Baron van, te Friens Vriesche Stoomboot
Maatschappij gevestigd te Leeuwarden Onderwerp; tot het aanleggen van ener stoomboot tusschen Amsterdam en Harlingen
enz. jaar 1842 (7)
Sijtzama Baron van M. P. D---- Camstra Tjallinga Aurelia Wilhelmina Baronnesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
Douariere van wijlen Andringa de Kempenaer R. L, verzoekende het in werking stellen van eene stoombootdienst tussen
Lemmer en Amsterdam over de Zuiderzee enz. ook aanwezig een vrachtlijst van de beurtschepen van Amsterdam op de
Lemmer in de vorm van een boekje enz.(35)
Sijtzama Baron van M. P. D dienst tusschen Amsterdam en Harlingen enz onderwerp: reglement en tarieflijst aanwezig jaar
1842 (2))
Sijtzama Baron van M. P. D een verleende consessie voor eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam enz. jaar 1839
(3)
Sijtzama Baron van M. P. D----vermeld in Andringa de Kempenaer de G. J. vrouwe van. Douariere van Welderen W. C. G.
Baron Rengers, Burmania van Andringa de Kempenaer J. te Lemmer, Andringa de Kempenaer van W. te Lemmer gezamenlijk
verzoek om een concessie tot het aanleggen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam enz. jaar 1840 (13)
Sijtzama Baron van Maurits Pico Diderik---- Camstra Tjallinga Aurelia Wilhelmina Baronnesse thoe Schwartzenberg en
Hohenlansberg Douariere van wijlen Andringa de Kempenaer R. L. het in werking stellen van eene stoombootdienst tussen
Lemmer en Amsterdam enz. jaar 1839 (9)
Sijtzama Maurits Pico Diderik wordt vermeld in een bijlage genaamd Staat der officieren bij de rustende Schutterij van
Heemstra C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)
Sijtzama ….? Mevrouw te Driesum 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)
Sijtzama ….? Colonel van het op doormarsch zijnde Regiment Dragonders zij zijn kwartiermakers ten getale van 4 man van de
4e Compagnie en hiunne paarden gestald geweest in de Herberg te Mildam enz. jaar 1815 (1)
Sijtzama ….?---- Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van de Stad Leeuwarden geeft in een door hem getekende brief eerbiedig
te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de Heer van Sijtzama ….? Lieutenant
Colonel van het 3e regiment Dragonders heeft kennisgeeven dat een bij hem ontvangen Missieve van de Commissaris Generaal
voor het Departement van Oorlog in dato de 24e bevorens de Heer Malhouet ….? Gewezen Prefect van het Departement Laisne
eerdaags zoude arriveren enz. jaar 1814 (2)
Sijtzama Baron Douwe Jan Vincent ---- Stienstra Albert Gerbens te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIERDE perceel
en wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek met als borg Sijtzama Baron Douwe Jan Vincent en Velkers
Christoffel Frits 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 1873-1875 dossier
(25)
Sijtzama Baron Douwe Jan Vincent ---- Stienstra Albert Gerbens te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIERDE perceel
en wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek met als borg Sijtzama Baron Douwe Jan Vincent en Velkers
Christoffel Frits 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 1873-1875 dossier
(25)
Sijtzama Baron Douwe Jan Vincent ---- Stienstra Albert Gerbens te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIERDE perceel
en wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek met als borg Sijtzama Baron Douwe Jan Vincent en Andreae Daniel
Hermanus 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 1868-1873 dossier
(25)
Sijtzama Baron van Douwe Jan Vincent---- Brouwer Lieuwkje Weduwe van Sminia Klaas Klazes te Driesum wonende zij is de
hoogs biedende voor het VIERDE perceel en wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek met als borg Andreae
Daniel Hermannus en Sijtzama Baron van Douwe Jan Vincent, de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de
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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)
Sijtzama Baron van Douwe Jan Vincent---- Gaasterland Klaas Tjibbes een repertoir betreffende het Driesumer Tolhek te
Driesum. Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. met als borgen Kiersma Ritske Jans en Sijtzama Baron
van Douwe Jan Vincent jaar 1875 (8)
Sijtzama Baron van Douwe Jan Vincent---- Sminia Klaas Klazes van beroep Tolgaarder te Driesum wonende hij is de hoogs
biedende voor het VIERDE perceel en wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek met als borg Sijtzama Baron van
Douwe Jan Vincent en Keegstra Fedde Pieters ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de
Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal
het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken
aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24)
Sijtzama Cornelis Sijtzes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District
ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van
Officieren voor de 3 Compagnien No. 4-5 en 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2 geformeerd in
de Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Sijtzama Jonkheer Johannes Galenus (Baron) is overleden 13-12-1839 te Leeuwarden het betreft een verzoek tot verlenging van
de Memorie van aangifte enz. jaar 1840 (4)
Sijtzama M. P. D. Baron van te Velp, een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp een vergunning tot het leggen
van riool in de bestaande dam aan de z.w. zijde van de Straatweg Dokkum Stroobos, te Akkerwoude enz. enz met een tekening
(Blauwdruk) van de situatie ., jaar 1919 ( 18)
Sijtzama Maurits Pico Diederik---- Haisma T. Majoor van het 3e Bataillon Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland dat Sijtzama Maurits Pico Diederik wordt voorgesteld ala Luitenant Colonel van het 3e Bataillon Landstorm enz.
jaar 1815 (1)
Sijtzama Maurits Pico Diederik Ontvanger der Registratie te Bergum wordt voorgedragen als Lieutenant Colonel voor het 3e
Bataillon Landstorm arr. Leeuwarden enz. jaar 1815 (1)
Sijtzama Mevr. V. 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)
Sijtzama v. de Douariere te Driesum 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)
Sijtzama v. de Douariere van te Driesum 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)
Sijtzama van ….? ---- Sweerts de Landes J. D. Baron ondertekend een brief aan de fungerende Provinciale Commandant van
Vriesland dat Sijtzama van ….? is benoemd tot Luitenant Collonel van het Regiment Karabiniers No. 3 enz. jaar 1815 (1)
Sijtzama van ….? Luitenant Collonel Commanderende het 9e Battaillon Landstorm te Bergum ondertekend een brief dat gij
zelf niet aanwezig is geweest bij het genoemde geval maar dat hij bij zig heeft geroepen en voor hem Compareerden en de
verklaring allen ondertekenen en wel: Brouwer Hendrik Rinzes eerste Luitenant, Steensma Gerardus Jacobus Tweede Luitenant,
Jager Dirk Pieters Sergeant, Boonstra Harrit Dirks Korporaal, Pietersma Sije Dirks Piekenier alla van de tweede compagnie
wonende te Bergum dewelke verklaarden dat op dat op zaterdag 3 juni Braunius Arent die zig op het exercitie veld vervoegde en
dat hij ondanks door de Kapitein verzocht wierd enz. en dat Braunius Arent daarop IJzelijk begon te vloeken en te Schelden enz.
jaar 1815 (4)
Sijtzama van ….? Luitenant Collonel Commanderende het 9e Battaillon Landstorm te Bergum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffenden het Militaire zaken waarin vermeld o.a. de zo ongelukkig zeer gekwetsten van het 6e
bataillon enz. jaar 1815 (1)
Sijtzama van Willem Hendrik te Collum komt voor in een dossier , op een document Staat van personen die ten gevolge der
Revolutie van 1795 van hunner bedieningen ontzet, thans weder verzorgd of schadeloos gesteld zijn met 7 kolommen info o.a.
hun beroep enz. jaar 1814 (4)
Sijtzama van (de Baron) te Kollum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de
Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. 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)
Sijtzama van ….? Luitenant Collonel Commanderende het 3e Battaillon Landstorm te Bergum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Sandstra Bartele Oedzes die benomd was tot Korporaal maar deze heeft geweigerd deze
functie enz. jaar 1815 (1)
Sijtzama van ….? Luitenant Collonel Commanderende het 3e Battaillon Landstorm te Bergum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Braunius A. 2e Luitenant bedankt voor de functie als Vrijwilliger enz. en draagt deze
functie dan op aan de perzoon van Riemersma Melle Folkerts thans Sergeant enz. jaar 1815 (1)
Sijtzama van ….? Luitenant Collonel Commanderende het 3e Battaillon Landstorm te Bergum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (2)
Sijtzama van ….? Luitenant Collonel Commanderende het 3e Battaillon Landstorm te Bergum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende het voorstellen aan de mannen van de 1e Compagnie van Riemersma Melle Folkerts tot
2e Luitenant enz. jaar 1815 (1)
Sijtzama van ….Baron te Driesum, 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)
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Sijtzama van Geertruid Anna Aletta (Baronesse ) , Weduwe van Crommelin Hendrik, 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)
Sijtzama van H. J. ?. (Jonkheer) staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en
1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is
mij voorgekomen dat voornoemde enz. jaar 1816 (8)
Sijtzama van J. G. Colonel Commansdant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken enz. jaar 1817 91)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door de Baron Sweerts des Landes opdracht enz. dat de Fransche
Krijgsgevangenen Officieren en Soldaaten zullen morgen den 4e naar Antwerpen worden verscheept enz. jaar 1815 (1)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij een Rapport heeft ontvangen van den Lt. Kolonel Dolleman Plaatselijk
Commandant te Leeuwarden en zig beklaagd over de swaare dienst zijner manschappen enz. jaar 1815 (3)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Luitenant Generaal Sweerts de Landes hem heeft geïnformeerd dat er eerst
daags 130 Trein Paarden zullen arriveren enz. jaar 1815 (1)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Schouten van diverse Plattelands Gemeenten een verregaande traagheid tonen
bij het opsporen van Deserteurs vooral de Schout van Holwert welke gedurende 5 weken een deserteur met name Heringa….? in
zijn gemeente verder is er een nota van overnachting van de Wachtmeester die de Deserteur ophaalt ondertekend door Bierma
H. J. (Hessel Idses) Schout van Holwert en de Herbergier Zwanenburg J. B. enz. jaar 1816 (4)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de onlangs alhier binnen gerukt Detachement den Trein van den 8e dezer van hier
vertrekt naar Delft enz. jaar 1816 (1)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat op morgen vertrekt 1 Officier en 17 Corporaals om over Dragten, Oldeberkoop
en Meppel naar Zwolle te gaan enz. jaar 1816 (1)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij maar 23 man overhoud zoo voor de garnizoen als voor het Poetzen en
Oppassen van de Paarden enz. als bijlage een lijst met de staat van sterkte mede ondertekend door Oyen van ….?
Commanderend Officier Regiment Carabiniers enz. jaar 1816 (2)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat op de 24e dezer van hier (Leeuwarden) naar Zwolle marcheert het Escradon
Carebiniers passerende Dragten, Oldberkoop en Meppel enz. jaar 1816 (1)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat te
Leeuwarden zullen binnenrukken een Escadron Carabiniers Nationale Militie bestaande uit enz. Jaar 1816 (1)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken dat als bijlage een brief van de Schout Jager D. H. (Dirk Hendriks) van de Gemeente Oldeberkoop
die ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld enz. jaar 1816 (2)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken enz. 11-10-1816 (4)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken enz. 13-12-1816 (1)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken enz. 06-01-1817 (1)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriresland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat op order van Sweerts des Landes Luitenant Generaal Baron hij zich op march
naar Groningen zal begeven enz. jaar 1815 (2)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland met
als onderwerp de Schutterij van Bolsward jaar 1817 (1)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken dat Jong de Syds Symens ten spoedigste herwaards zal terugzenden naar het 8e depot te Groningen
enz. jaar 1817 (2)
Sijtzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)
Sijtzama van J. G. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Sijtzama van J. G.---- Jong de Pieter Sytzes wordt door de Schout van Veenwouden voorgedragen tot Lid van den Raad van
dezer Gemeente en in plaats van Sijtzama van J. G. die benoemd is tot Lieutenant Collonel bij de Dragonders, tot Lid van de
Raad Boer de Sytze Feikes te Driesum enz. jaar 1814 (3)
Sijtzama van J. G. Kolonel Provinciaal Kommandant ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie dat Buuren van Sijtze Andries reeds naar Groningen is vertrokken enz. jaar 1818 (1)
Sijtzama van J. G. Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat hij op de 17e dezer het Commando van de Lt. Kolonel Dolleman heeft overgenomen enz. jaar
1815 (1)
Sijtzama van J. 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)
Sijtzama van J. R. Kolonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1)
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Sijtzama van Jhr. J. G. er is gebleken dat hij dubbel is aangeslagen voor 4 pondematen land en wel te Dronrijp en Jorwerd enz.
jaar 1821 (2)
Sijtzama van Johannes Galenus staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van de Staat van het Personeel der
Provinciale Staten en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten
aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816 (7) dossier (19)
Sijtzama van M. D. P.---- Driessen Jacobus. Onderwerp; zijn benoeming tot ontvanger der registratie te Hollum i.p.v Sijtzama
van M. D. P. die tot een andere functie is overgegaan jaar 1817 (2)
Sijtzama van M. P. D. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Sijtzama van M. P. D. schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij de hem opgedragen post als
Lid der Staten van Vriesland ondanks de eer daar door aan mij bewezen moet ik daarvoor bedanken enz. jaar 1814 (1)
Sijtzama van Maurits Pico Diederik 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)
Sijtzema Albert Pieters, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd
is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813
(5)
Sijtzema Albert Pieters, 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)
Sijtzema Bart Zijdzes 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)
Sijtzema Geert Pieters Scoolonderwijzer van de gecombineerde scholen op ded Leije van Finkum schrijft een brief aan de
Gouveneur van Vriesland dat de de Diaken van den dorpe Finkum verpligt zijn een vierde schuit baggelaar turf tot verwarming
der school en hij verzoekt de gouveneur om de diakenen alsnog te verplichten enz. enz. jaar 1817 ( 2)
Sijtzema Geert Pieters, Schoolonderwijzer van de gecombineerde school van Finkum en de Leije hij schrijft en ondertekend een
brief dat hij zeer verwonderd is dat de Diakenen zig verzetten tegen de regels en dat de afgegane Diaken Koersma Johannes
Jelles en den tegenwoordige Diaken Vellinga Jan Folkerts enz. en dat de betaling van ¼ Schuit Turf van 1815 en 1816 voor de
school enz. jaar 1818 (7)
Sijtzema Grietje Pieters, 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)
Sijtzema Grietje Pieters, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd
is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813
(5)
Sijtzema Grietje Pieters, 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)
Sijtzema Hessel, 411 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)
Sijtzema J. W. 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)
Sijtzema Jelke Sijtzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen
der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (10)
Sijtzema Jurrit Jelkes, Huisman te Gaast, Sijtzema Sijtze Jelkes te Rottum en Boersma Sijmen Poppes, Huisman te Gaast een
request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes
dat zij moeten betalen om het tekort van de dienst van de Gemeente van 1814 te betalen moeten enz. als antwoord komt er dat de
klagten niet gegrond zijn enz. ook aanwezig de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz. jaar 1815 (6)
Sijtzema R. F. te Doniaga 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)
Sijtzema Sijtze Jelkes---- Bosma Siebe Sipkes en Sijtzema Sijtze Jelkes, Pereboom Cornelis Machiels hun teruggezonden
requesten enz. jaar 1814 (1)
Sijtzema Sijtze Jelkes---- Sijtzema Jurrit Jelkes, Huisman te Gaast, Sijtzema Sijtze Jelkes te Rottum en Boersma Sijmen Poppes,
Huisman te Gaast een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en een request geschreven en getekend door
Sijtzema Sijtze Jelkes dat zij moeten betalen om het tekort van de dienst van de Gemeente van 1814 te betalen moeten enz. als
antwoord komt er dat de klagten niet gegrond zijn enz. ook aanwezig de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen
enz. jaar 1815 (6)
Sijtzema Sijtze Jelkes, Hij staat op de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz. wat weer te maken heeft met
het navolgende---- Sijtzema Sijtze Jelkes---- Sijtzema Jurrit Jelkes, Huisman te Gaast, Sijtzema Sijtze Jelkes te Rottum en
Boersma Sijmen Poppes, Huisman te Gaast een request geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en een request
geschreven en getekend door Sijtzema Sijtze Jelkes en een request geschreven en getekend door Boersma Sijmen Poppes dat
zij moeten betalen om het tekort van de dienst van de Gemeente van 1814 te betalen moeten enz. als antwoord komt er dat de
klagten niet gegrond zijn enz. ook aanwezig de lijst met namen die aan deze reparatie moeten betalen enz. jaar 1815 (12)
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Sijtzema Sijtze, 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)
Sijtzema Sijtzre Pieters, 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)
Sijtzema Sytze Jelkes,Huisman te Rottum , hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland , dat hij door de
gemeenteontvanger van Sint Johanesga is aangemaand geworden en nu met executie enz. enz. maar dat hij allang betaald heeft
enz. enz. jaar 1814 (1)
Sijtzema van Maurits Pico Diderik 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)
Sijtzema Wypkje Pieters, 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)
Sijtzema Wypkje Pieters, 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)
Sijtzes Anne te Oosterwierum wordt vermeld in een document van het Olde Burger Weeshuis te Leeuwarden die verzoeken aan
de Gouvernerner van Vriesland enz. met als onderwerp het verhuren van een aantal percelen land was ondertekend door de
rentmeester Haen van der B. enz. jaar 1814 (6)
Sijtzes Arent---- Arents Sijtze wonende in de Vlekke Balk en behorende tot de Landstormschrijft en ondertekend samen met zijn
broer dit request dat aldaar hem tijdend zijn dringend afwezigheid de rang van Korporaal is opgedrongen enz. dat hij heeft
geprotesteerd maar dat daar geen gehoor aan gegeven wordt en dat hij schipper is met zijn broer Arents Jan als knegt en dat hij
voor zijn vader Sijtzes Arent, koopman van beroep graan moet vervoeren enz. en dat hij een vrouw en drie kindertjes heeft enz.
dat Goot van der Jan Brants tot Kapitein is aangesteld enz. jaar 1814 (4)
Sijtzes Berend, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Sijtzes Hiltje, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Sijtzes Jelle, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Sijtzes Lieuwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en
Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen
tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Sijtzes Pieter---- Zee van der Hessel Ruurds, Boer onder Wartena oud 43 jaren vallende in de termen van de Landstorm dat hij 1
maal per week in Wartena vereischt wordt om te exerceren en dat zijn knecht Sijtzes Pieter oud 39 jaar hetzelfde als voren moet
doen en het zeer ongeschikt is voor beide enz. en dat zij een half uur van het dorp af wonen en dat zij ook moeten melken en de
dieren voederen enz. en zij verzoeken dan ook enz. jaar 1814 (2)
Sijtzes Sjoers---- Sijtgen George , het retoer gezonden overlijdensextract enz. en de Commissaris van Heerenveen schrijft dat
waarschijnlijk Sijtgen George dezelfde is als Sijtzes Sjoers zoals door de schout van de Gemeente Haske Dalmolen H. is
aangegeven en wel door hem gevonden in het doopboek van Nijehaske hij geboren meot zijn 27-12-1774 en zoon is van Hessels
Sijtze en Sjoerd Antje maar Sijtgen George heeft zich ook wel geschreven als Groot de Sjoerd Sijtzes en hij heeft een breder op
het Heerenveen met de name Groot de Hessel Sijtzes enz. jaar 1814 (2)

