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Toegang 11 **
‘Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index
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)
Sikkama E. L. te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Sikkama Enne H. (Ondertekend als Siccama)---- Ellens Klaas J. te Oudwoude, hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel
en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat met als borg Sikkama Enne H. en Sikkama Jakob E. 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)
Sikkama Enne H. Ellens Klaas J. te Oudwoude, hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel de pacht van het tolhek
en verlaat genaamd Kollumer Verlaat met als borg Sikkama Enne H. en Sikkama Jakob E. 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)
Sikkama Enne H.---- Ellens Klaas J. te Oudwoude, pachter van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat met als borg
Sikkama Enne H. en Sikkama Jakob E. Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875 (2)
Sikkama Hnedrik Jans te Oudwoude heeft bedankt voor zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 enz. jaar 1822 (2)
(dossier met alle zetters van Friesland (62)
Sikkama J. 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)
Sikkama Jakob E.---- Ellens Klaas J. te Oudwoude, hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel de pacht van het
tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat met als borg Sikkama Enne H. en Sikkama Jakob E. 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)
Sikkama Jakob E.---- Ellens Klaas J. te Oudwoude, pachter van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat met als borg
Sikkama Enne H. en Sikkama Jakob E. Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875 (2)
Sikkama Jakob E.---- Ellens Klaas J.te Oudwoude, hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel de pacht van het
tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat met als borg Sikkama Enne H. en Sikkama Jakob E. 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)
Sikkama Jan Temmes---- Haak van der Pieter Pieters van beroep koemelker wonende te Wouterswoude de hoogs biedende voor
het VIJFDE perceel van de de pacht van het Tolhek en boom genaamd het Wouter Woudster Tolhek met als borg Sikkama Jan
Temmes Landbouwer te Burum en Haijema Minne 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 borg zijn hun handtekeningen onder
de stukken aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24)
Sikkama Jan Timmes Haak van der Pieter Pieters van beroep koemelker wonende te Wouterswoude de hoogs biedende voor de
perceelen van de de pacht van het Tolhek en boom genaamd het Kollumer Tolhuis met als borg Sikkama Jan Timmes
Landbouwer te Burum en 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 borg zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1849
dossier (11)
Sikkama L. E. , 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)
Sikkama Tamme Pieters en Hollander Hessel Hebbes bij vonnis van de rechtbank te Leeuwarden d.d. 13-12-1823 wegens
mishandeling op de openbare weg enz. enz jaar 1824 (2)
Sikkea Frerk Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Sikkeler Fredrik hij moet als gevangene na Expiratie van zijn straftijd te Vilvoord wederom na het correctiehuis alhier
(Leeuwarden) getransporteerd worden ter voldoening van zijn vonnis van 5 jaren enz. enz. jaar 1821 (1)
Sikkeler Freed’k 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)
Sikkem Klaas hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude Gerarresteerd bij de
Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld ter somma van vijf en
zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Sikkem Sikke hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude Gerarresteerd bij de
Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld ter somma van vijf en
zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Sikkema Jelle Jans, Wouda Hendrik Jetzes beide te Minnertsga ,, onderwerp Debitanten Koninklijke Nederlandsche Loterij jaar
1824 (3)
Sikkema Johannes Vermeld op een Quotisatie Lijst met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente Dantumawoude ter
somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente
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Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens
achterstallige Schulden van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)
Sikkema Klaas 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)
Sikkema ….? de weduwe 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)
Sikkema A. J. te Heeg 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)
Sikkema A. K. te Wouterswoude 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)
Sikkema A. S. te Akkerwoude wordt vermeld in een document Staat van Requesten om gedeeltelijken Vrijdom van den Accijns
op den Turf uit kragte het reglement d.d. 13 februari 1834 Staatsblad no. 6 voor zijn Cichoreidrogerij Fabrijk enz. jaar 1841 (5)
Sikkema A. S. te Akkerwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Sikkema A. 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)
Sikkema Alardus, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Sikkema Albert Pieters 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)
Sikkema Andries Jans te Damwoude, 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)
Sikkema Andries Sikkes te Akkerwoude Cichoreidroogerij aldaar, wordt genoemd in een document Inslag van Turf als Staat
aanwijzende bij Resolutie 30 april 1841 no. 41 verleende vergunningen tot de inslag van Turf enz. jaar 1841 (6)
Sikkema Antje, 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)
Sikkema Antonius 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)
Sikkema B. T.---- Wal van der L. G. Veldwachter betreft een handgeschreven procesverbaal wegens enz. met zijn handtekening
tegen Sikkema B. T. weduwe van P. E. van der Haak Tolgaardersche op het woudter woudscher tolhuis enz. enz. jaar 1841 (2)
Sikkema Betske Temmens---- Westra Hessel Tjibbes, Adsestent in de Grietenij Dantumadeel te Rinsumageest op last van den
Heer Grietman surveillerende op de trekweg van Dockum naar Stroobos ontdekt dat door Sikkema Betske Temmens weduwe
van Haak van der Pieter Eernst Tolgaardesche op de enz. jaar 1840 (3)
Sikkema Betske Timmes weduwe van Haak van der Pieter Eerents van beroep Tapperske wonende te Wouterswoude zij is de
hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouter Wouds Tolhek met als borg
Boer de Eert Egberts en Sikkema Elto Timmes 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. jaar 1838-1843 dossier (59)
Sikkema D. B. , te Kollum, 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)
Sikkema de weduwe 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)
Sikkema Doetze Jacob, kandidaat bij het Provinciaal kerkbestuur van Groningen, wordt benoemd door de kerkeraad van
Hollum en Bollum op Ameland jaar 1824 (3)
Sikkema E. ? te Kollum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Sikkema E. F. te Grouw----- Doker J. R? te Bolsward , Baunach te Hindelopen, Quarau? R. te Koudum, Sterkenburg J.J. te
Balk, Steenbeek J of T. te Heeg , Joustra H. M. te Sneek, Sikkema E. F. te Grouw, Sybrandius Tjeerd S. te Oosterwierum een
handgeschreven brief met al hun handtekeningen aan de Gouveneur van Friesland waarin zij vermelden dat hun inkomsten van
den lande zelfs bij de meest mogelijke bezuinigingen niet toereikend zijn om een gezin van te kunnen bekostigen enz. enz. jaar
1817 (2)
Sikkema E. L. , Brander, te Leeuwarden , een procesverbaal van Bekeuring opgemaakt tegen hem ten zake overtreding op de
wet van het Binnenlands Gedistilleerd , hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen. Jaar 1825 (2)
Sikkema E. L. te Buitenpost en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
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aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Sikkema E. L. te Buitenpost is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Sikkema E. L. te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Sikkema E. L. te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1836 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
1839 (7)
Sikkema E. P. 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)
Sikkema E. P. 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)
Sikkema E. T. te Grouw 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)
Sikkema E. T. te Nieuwkruisland, 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)
Sikkema E. te Kollum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Sikkema Eitze A., Wordt vermeld in een staat der uitgaven op de generale kosten voor het huishoudelijk plaatselijk Bestuur vanb
Dronrijp enz. wegens geleverde goederen/diensten, enz jaar 1815 (7)
Sikkema Eize Pieters Dorps volmagten wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan
U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Kollumerland en Nieuwkruisland bestaat
uit enz. jaar 1841 (7)
Sikkema Elge Louwes te Buitenpost, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van
Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen in de controle Bergum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)
Sikkema Else Pieters Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Kollum in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Sikkema Elto Timmes---- Sikkema Betske Timmes weduwe van Haak van der Pieter Eerents van beroep Tapperske wonende te
Wouterswoude zij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouter
Wouds Tolhek met als borg Boer de Eert Egberts en Sikkema Elto Timmes 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. jaar 1838-1843 dossier (59)
Sikkema Elze Louwes Brander te Buitenpost 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)
Sikkema Elze Pieters Koemelker 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)
Sikkema Elze Pieters te Burum 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)
Sikkema Elze Pieters, Koemelker,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen
van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en
zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Sikkema Evert J. Deurwaarder, wonende te Grauw hij wil ontslag van het ontvang Rauwert maar voor de kantoren Grauw,
Roordahuizum en Warga wil hij wel blijven enz. jaar 1823 (1)
Sikkema Evert T. Police Dienaar 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)
Sikkema Evert Teunis met als Standplaatsen; Grouw, Roiordahuizen en Warrega hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder
der Directe Belastingen in het Arrondissement Sneek jaar 1825 (2)
Sikkema Evert Theunis Grouw (70 jaar) Veldwachter, jaar 1837
Sikkema Evert Theunis---- Schelfen van Leonardus en Idzerda Otto Ontvangers der belastingen van Grouw en Roordahuizum
verklaren dat de deurwaarder Sybrands Tjeerd te Oosterwierum nalatig blijft in het vervolgen van de belastingschuldigen en
stellen voor de deurwaarder Sikkema Evert Theunis te Grouw enz, enz. enz. jaar 1815 (2)
Sikkema F. T. 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)
Sikkema Feike Renzes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)
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Sikkema Feike Renzes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie
en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)
Sikkema Feike Renzes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen
ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de
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)
Sikkema Femme Pieters---- Rooster Hendrik en Dijstelberge Godefridus Commiesen te Kollum gestationeerd hebben opgemaakt
een Proces Verbaal tegen Sikkema Femme Pieters Tapper en Winkelier op de leegte onder Bierum wegens binnenland
gedistilleerd enz. jaar 1839 (5)
Sikkema Fokkeline, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Sikkema Freerk Sikkes hij is overleden en wordt vermeld in een document als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen
Continueeren met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Sikkema G. H. 31 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het 1e Trein Bataillon wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Sikkema G. S. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 15 namen, jaar 1839 (5)
Sikkema Gerrit J. wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen van het Kantoor Franeker, Betaalde en Gedane posten
op Memoriaal van Franeker jaar 1839 (3)
Sikkema H. J. .---- Veen van der J. , hij is benoemd tot Vrederechter canton Leeuwarden i.p.v. Wierdsma T. K. die bij deze op
zijn verzoek wordt ontslagen en als Griffier van dat Vredegerecht Stinstra J. i.p.v. Strik W. die bij deze op zijn verzoek wordt
ontslagen , tot plaatsvervanger in het vredegerecht te Buitenpost benoemd Sikkema H. J. i.p.v. Sipkema A. R. die bij deze op zijn
verzoek wordt ontslagen, jaar 1818 (2)
Sikkema H.---- Ritsma K. wordt benoemd tot Plaatsvervanger van het Vredegerecht te Buitenpost in plaats van Sikkema H. die
is overleden enz. jaar 1823 (1)
Sikkema Hendrik Jans---- Ritsma Klaas oud 40 jaar,Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie, met candidaten
voor de post van Plaatsvervanger in de regtbank van het Vredegercht Buitenpost door het overlijden van Sikkema Hendrik Jans
enz. jaar 1823 (2)
Sikkema Hendrik Jans---- Sipkema Andries Romkes bedankt als plaatsvervanger bij het Vredegeregt te Buitenpost de volgende
personen zijn candidaat voor de functie ; Sikkema Hendrik Jans 64 jaaar, Sikkema Louwe Elses (Eises?) 57 jaar en Kuiper Durk
Durks 56 jaar oud , jaar 1818 (2)
Sikkema Hendrik Jans---- Sipkema Andries Romkes bedankt als plaatsvervanger bij het Vredegeregt te Buitenpost de volgende
personen zijn candidaat voor de functie ; Sikkema Hendrik Jans 64 jaar, Sikkema Louwe Elses (Eises?) en Kuiper Durk Durks
56 jaar oud, jaar 1818 (2)
Sikkema Hermus Frankes 542 Veenklooster 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)
Sikkema IJkje Jans te Rinsumageest, 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)
Sikkema J. G. te Engwierum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Sikkema J. G. 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)
Sikkema J. Hora, 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)
Sikkema J. J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Sikkema J. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Sikkema J. L. te Kollumerland Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Sikkema Jacob Jans, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen
van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en
zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Sikkema Jan Andries hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Sikkema Jan Az.---- P. M. B. Door hem worden bepaalde goederen gesteld onder de Gestichten van Liefdadigheid en Onderwijs
een request inhouden klagten over hen lieden van het niet doen verhuren enz. dit is een stuk over onenigheid betreffende de
verhuur ondertekend door Sikkema Jan Az. en Hoekstra Gerk Hepkes jaar 1814 (2)

8350

170-15
18-02-1841

6262

978-3
13-10-1815

6281

583- 168
05-06-1817

3701

5-C
06-02-1839

3700

39-A
04-02-1835

3701

39-C
08-02-1839

3700

39-C
06-02-1837

3698

B-39
18-02-1832

3699

A-39
15-02-1834
39-B
04-02-1836

3700

6281

583- 176
05-06-1817

6257

410-9
28-04-1815

8280

517-11, 27
19-05-1840

9184

400
02-04-1917
548
04-05-1918
982/4
24-09-1839
548
04-05-1918
248-C 1e bat
5e blz. Nom.
Staat
09-06-1817
287-C 1e
Bataillon
28-06-1817

9186
8211
9186
6418

6419

6866
3698

29-01-1825
41-D
B-39
18-02-1832

6262

978-3
13-10-1815

8214

1026/1-9
07-10-1839

8379

796-10
13-08-1841

Sikkema Jan Geerts, ----Douwes Beintema D. J. te Westergeest een Ordonnancie van Ontlasting op de Personele Belasting de
erven Beintema Jan Douwes, Beintema Jeike Douwes X Sikkema Jan Geerts, Beintema Johannes Douwes, Beintema Meindert
Douwes, Beintema Albert Douwes, Beintema Lijsbert Douwes, Beintema Menne Douwes, Beintema Rienk Douwes, Beintema
Jeltje Douwes, Beintema Kornelis Douwes de eerste 3 zijn Landbouwers en de laatste 7 allen zonder beroep en wonende te
Westergeest kunnen de gelden niet ontvangen tegen een behoorlijk bewijs van overlijden enz. jaar 1841 (5)
Sikkema Jan hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude Gerarresteerd bij de
Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld ter somma van vijf en
zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Sikkema Jan Jacobs, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen
van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en
zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Sikkema Jan Reinders, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het
Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de
gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz.
enz. jaar 1839 (10)
Sikkema Jan Sikken, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1835 (7)
Sikkema Jan Sikkes, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Sikkema Jan Sikkes, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Sikkema Jan Sikkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)
Sikkema Jan Sikkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Sikkema Jan Sikkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Sikkema Jan Temmes, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en
vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Sikkema Jan 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)
Sikkema Jan 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)
Sikkema Jan, 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)
Sikkema Jan, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Sikkema Jantje Geerts te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend wordt er
verzocht door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3)
Sikkema Jeen, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Sikkema Jelle Jans * Burum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44
door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Sikkema Jelle Jans 279 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)
Sikkema Jelle Jans en Wouda Hendrik Jetzes te Minnertsga Onderwerp: hun rekeste betreffende als debitanten voor de
Koninklijke Nederlandsche loterijen enz. jaar 1825 (2)
Sikkema Jeltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)
Sikkema Joh.’s hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude Gerarresteerd bij
de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld ter somma van vijf en
zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Sikkema Johannes Jans te Akkerwoude, 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)
Sikkema K. J. te Rinsumageest, hij komt voor op een staat met een verzoek om gedeeltelijke vrijdom van den accijns op turf
voor zijn Cichoreidrogerij, met diverse aantekeningen en advies, jaar 1841 (5)
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Sikkema K. te Damwoude 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)
Sikkema K. te Damwoude wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)
Sikkema K. te Kollum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw
Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van
de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

Sikkema Kaatje, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Sikkema Keimpe Jans te Rinsumageest, Cichoreidroogery, Onderwerp; verzoek om vrijdom van accijns op Turf jaar 1841 (6)
Sikkema Klaas Andries te Damwoude 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)
Sikkema Klaas Andries 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)
Sikkema Klaas Andries wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten
platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met
vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Sikkema Klaas hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
jaar 1812 (2)
Sikkema Klaas hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude Gerarresteerd bij de
Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld ter somma van vijf en
zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Sikkema Kornelis P. te Kollum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Kollumerland en
Nieuw Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de
namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen
hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

Sikkema Kornelis Pieters , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Kollum in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Sikkema Kornelis Pieters onder Kollum 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)
Sikkema Kornelis 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)
Sikkema Kornelis 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)
Sikkema Kornelis Pieters, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen,
gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers
vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats,
Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)
Sikkema L. E. , 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)
Sikkema L. E. de weduwe, te Kollum, 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)
Sikkema L. E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Sikkema L. J. te Nieuwkruisland, 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)
Sikkema Lijsbert 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)
Sikkema Louw Elzes, Landbouwer, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en
Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en
vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Sikkema Louw J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
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beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in het Kantoor Kollum, Gemeente Kollum,
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Sikkema Louw Johannes Dorps volmagten wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening
aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Kollumerland en Nieuwkruisland
bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
Sikkema Louw Temmes onder Kollum staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen betreffende de
verpachting op 26 September 1822 van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5)
Sikkema Louw Timmes wonende te Kollum hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel 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)
Sikkema Louwe Elses (Eises?) ---- Sipkema Andries Romkes bedankt als plaatsvervanger bij het Vredegeregt te Buitenpost de
volgende personen zijn candidaat voor de functie ; Sikkema Hendrik Jans 64 jaaar, Sikkema Louwe Elses (Eises?) 57 jaar en
Kuiper Durk Durks 56 jaar oud , jaar 1818 (2)
Sikkema Louwe Elses (Eises?) ---- Sipkema Andries Romkes bedankt als plaatsvervanger bij het Vredegeregt te Buitenpost de
volgende personen zijn candidaat voor de functie ; Sikkema Hendrik Jans 64 jaar, Sikkema Louwe Elses (Eises?) en Kuiper Durk
Durks 56 jaar oud, jaar 1818 (2)
Sikkema Louwe Elses Landbouwer te Burum, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie en Schoolbestuur van den
Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814 geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar
1815 (5) (dossier 15)
Sikkema Luitzen, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Sikkema Lysbert hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude Gerarresteerd bij
de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld ter somma van vijf en
zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Sikkema M. J. te Workum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Sikkema M. L. 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)
Sikkema M. S. 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)
Sikkema Marten S. 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)
Sikkema Marten Sikkes van beroep Landbouwer te Workumer Nieuwland is Gecommitteerde wordt vermeld als als lid van het
Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het
Dijkbestuur Workumer Nieuwland bestaat uit enz. jaar 1841 (8)
Sikkema P. F. 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)
Sikkema Pieter Tammes , 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)
Sikkema Pieter, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Sikkema Reinder Jans, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het
Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de
gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz.
enz. jaar 1839 (10)
Sikkema Rinze Johannes, 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)
Sikkema S. ---- Kleffens van Auke E. wonende in den Dorpe Murmerwoude Lid van de Raad der Gemeente Dantumawoude
wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van Sikkema S. Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814
(1)
Sikkema S. Schout van de Gemeente Dantumawoude ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
achterstallig tractement van de Predikant van Akkerwoude en Murmerwoude enz. jaar 1815 (2)
Sikkema S. (de Maire) , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Wouterswoude jaar 1812 (3)
Sikkema S. (Maire) , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Wouterswoude 10-05-1814 (12)
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)
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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)
Sikkema S. A. x Sijtsma Hiltje Pieters, 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)
Sikkema S. A. x Sijtsma Hiltje Pieters, 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)
Sikkema S. A. x Sijtsma Hiltje Pieters, 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)
Sikkema S. hij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij rapporteerd dat het achterstallige tractement aan
den Predikant der hervormde kerkelijke gemeente van Akkerwoude en Mumerwoude enz. jaar 1814 (1)
Sikkema S. hij ondertekend een document net de vermelding in kennisse van ons Secretaris Liquidateur en Schouten der
gemeentens Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden den 29e maart 1815 met als onderwerp; Voordragt tot Extenitie van
de Achterstallige schulden van het voormalige district Dantumadeel enz. jaar 1815 (7)
Sikkema S. Schout van de gemeente Dantumawoude ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een
request van de Armvoogden der Hervormden van Akkerwoude voor het onderhoud van Spoelstra Hendrik Gerrits enz. jaar 1815
(1)
Sikkema S. Schout van de gemeente Dantumawoude ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het
request tussen de Diakenen en de Armvoogdij van Damwoude voor de verpligting tot onderhoud van Spoelstra Hendrik Gerrits
enz. jaar 1816 (1)
Sikkema S. U. 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)
Sikkema S.---- Voormeulen R. Notaris residerende te Rinsumageest wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door de
Schout van de gemeente Dantumawoude jaar 1814 (1)
Sikkema Sierd Sikkes te Duursoude, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Ureterp hij wordt
voorgedragen voor de post van zetter te Ureterp, enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Sikkema Sierd,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente
Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150
en April 1814 enz. enz. , jaar 1817 (5) dossier (9)
Sikkema Sikke Andries---- Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie Rotte de C. F. J. zijnde een der leden van de Grieterny raad welke
benoemd is tot het tekenen van enz. maar dat er enkele zeer belangrijke attesten diene te worden opgemaakt die geen uitstel meer
gedoogd en er wordt voorgedragen Sikkema Sikke Andries te Akkerman om geauthoriseerd te mogen worden enz. jaar 1817 (2)
Sikkema Sikke Jans --Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van
ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (6)
Sikkema Sikke Jans te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van
17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier
(8)
Sikkema Sikke Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Sikkema Sikke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Sikkema Sikke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)
Sikkema Sikke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Sikkema Sikke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1835 (7)
Sikkema Sikke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Sikkema Sikke 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)
Sikkema Sjoerd Sikkes Winkelier te Burum moet 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.
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tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren
enz. jaar 1817 (3) dossier (6)
Sikkema Sjoerd Sikkes, Winkelier,Wordt vermeld op een gemaakte Repatitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen
van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en
zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Sikkema T. E. 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)
Sikkema T. K. te Damwoude, 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)
Sikkema 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)
Sikkema Temme P. te Leegte staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw
Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van
de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

Sikkema Teunis E. Klerk 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)
Sikkema Trijntje, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Sikkema Wybren Jans hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het 18e
Bataillon Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)
Sikkema Wytske Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)
Sikkema Wytske Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Sikkema Wytske Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1835 (7)
Sikkema Wytske Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Sikkema Yke Jans, Landbouwer, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen
van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en
zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Sikkema Ykje Jans, Handgeschreven brief met handtekening van Ykje Jans Sikkema weduwe van Anne Jans Jongsma
Winkelierse te Rinsumageest, jaar 1840
Sikkens Abel Hendriks Arbeider, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109
guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen van P. (Petrus) als gewezen predikant
verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
Sikkens Adrianus Petrus Jozef, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Sikkens G. W.---- Scheltinga Menno Coehoorn van, Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Hessel Franciscus Boekverkoper te Heerenveen sedert november 1814 relatief zijn
voorgenomen huwelijk en dat hij aan de loting van enz. omdat volgens bericht van de Gouverneur van Groningen Imhoff van G.
W. dat zijne geboorte op 8 januari 1792 is vermeld maar volgend doopcedul (=aanwezig) geboren te Maastricht op 8 januari
1793 filius Keunings Maria die als vader noemt Hessel Wilhelmus en hebben ter doop gehouden Stams Franciscus en Keunings
Maria Joa (Sterremans Anna Catharina Obstitrix = tekent bezwaar aan) tevens is zijn signalements lijst aanwezig enz. ook wordt
genoemd Sikkens G. W. jaar 1817 (5)
Sikkens Gosse 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 (3) dossier (8)
Sikkens Gosse 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 (3) dossier (8)
Sikkens J. S. 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)
Sikkens Luichien Roelfs weduwe van Hendrik Jans Noorda woonachtig te Groningen verzoeke in een door haar ondertekende
brief aan de Gouverneur om autorisatie op den Strandvonder van Ameland om de geborgen goederen uit het Tjalk Schip de
Goede Hoop bij Ameland gestrand, (dit document zit tussen 76 en 77 in) jaar 1822 (2)
Sikkens Luigin Roelfs---- Sikkes Luichien Roelfs (zij ondertekend als Luigin Roelfs Sikkens wed. H. Jans Nordan) weduwe
van Hendrik Jans Noorda te Groningen geeft met de meeste eerbied te kennen dat zij als wettig voogdes over hare minderjarig
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kind en dat haar eheman het ongeluk gehad heeft het op de 3e april 1821 verongelukte Tjalkschip De Goede Hoop en er
geborgen is enz verder Noorda H. de weduwe te Groningen aan haar is medegedeeld dat de weinig geborgen goederen van het
op de 3e april 1821 verongelukte Tjalkschip De Goede Hoop gevoerd geweest door Noorda H. betreft de verkoop der geborgen
goederen enz.. , Jaar 1821 (3)
Sikkens Roel Hendriks Koemelker, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad.
109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen van P. (Petrus) als gewezen predikant
verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)
Sikkens Roelof 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 (3) dossier (8)
Sikkens Roelof 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 (3) dossier (8)
Sikkens Sikke Abels zijn weduwe en de kinderen, 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)
Sikkens Sikke Abels zijn weduwe en de kinderen, 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)
Sikkens Sikke Abels zijn weduwe en de kinderen, 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)
Sikkens Sikke Abels, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 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 1858 (3) dossier (8)
Sikkens Sikke Abels, 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)
Sikkens Trijntje Sikkes vrouw van Sijtsma G. W. , 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)
Sikkens Trijntje Sikkes vrouw van Sijtsma G. W. , 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)
Sikkens Trijntje Sikkes vrouw van Sijtsma G. W. , 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)
Sikkens Trijntje Sikkes vrouw van Sijtsma W. G. , 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)
Sikkens Trijntje Sikkes vrouw van Sijtsma W. G. , 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)
Sikkens Trijntje Sikkes vrouw van Sijtsma W. G. , 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)
Sikkes Dirk* Workum 37 jaar wonende Koudekerk (Z-H) Veldwachter te Westdongeradeel , jaar 1917 (9)
Sikkes Abele Hendriks te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat
van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Sikkes Ale bij het korps van Lanciers enz. enz. jaar 1825 (2)
Sikkes Alle soldaat bij het regiment Lanciers no. 10, hij staat vermeld op de Nominative staat van militairen van de ligting van
1820, 8e afd. Infanterie inder tijd overgegaan bij de vrijwilligers van de staande armee enz. jaar 1825 (4)
Sikkes Alle, Regim. Lanciers No. 10 Vermeld op een Nominative Staat van Militiens (met 5 kolommen info) van de ligting van
1820 herkomstig uit de provincie Vriesland welke indertijd bij de vrijwilligers der staande Armee zijn overgegaan bij de korpsen
bij de 8e Afdeeling Infanterie enz. enz. jaar 1825 (3)
Sikkes B---- Ballings Jan , te Huizum een ingesteld onderzoek tegen hem jaar, en huurpenningen die hij verschuldigd is aan
Noord van Jan , wordt in genoemd Sikkes B. , enz. enz. jaar 1815 (8)
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Sikkes Bouwe 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)
Sikkes Bouwe te Ferwoude wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Sikkes Dirk 35 jaar wonende Koudekerk , Komt voor op een document genaamd Staat van aanbeveling van ener betrekking van
Veldwachter te Ferwerderadeel met o.a. een lijst van 12 kolommen met gegevens van hem jaar 1915 (4)
Sikkes fedde te Grouw heeft nog geld tegoed wegens enz., komt voorop het document: Cannegieter Hendrik Secretaris
Liquidateur (met handtekening) van het voormalige district Idaarderadeel nog te doen uitgaven op den laatsten ( 31e juli) 1813
enz. jaar 1817 (7)
Sikkes Freerk 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)
Sikkes Hendrik Abeles Arbeider onder het behoor van Kollum heeft de Veearts Mossel W. een Zwart Bonte derde Kalfs Koe
aangetroffen Dit baast was ruim 3 weken afgekalft enz. en heeft nu gedurende 1 ½ jaar 3 malen dezelfde ziekte gehad enz. ook
wordt er vermeld welke inwendige geneesmiddelen er zijn voorgeschreven enz jaar 1841 (4)
Sikkes Hendrik Abeles te Kollum, bij een koe van hem is de ziekte mondzeer geconstateerd jaar 1841 (1)
Sikkes Hidde---- Eidsma J. A. (Johannes Ageus) als benoemd President Burgemeester van de Stad Hindelopen en dat de
convocatie is gedaan op het stadhuis van de benoemde Vroedschappen de Heeren Husser Frederik Gerrold, Annes Doede, Sikkes
Hidde, Lutjens Marten, Douwes Reitje, Crins Jan Hendriks, Legen Hessel Wiebes, Jilderts Wijbren Jans, alle genoemden
ondertekenen dit stuk behalve Douwes Reitje die thans te Amsterdam verblijfd en Willems J. (Jan) is tevens te Hindelopen als
Burgemeester geconstitueerd enz. jaar 1814 (2)
Sikkes Hidde Lid van de Raad der Stad Hindelopen 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)
Sikkes Hidde te Hindelopen , hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters
der belastingen enz. jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
Sikkes Hidde 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)
Sikkes Hidde 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
Hindelopen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Sikkes Hidde 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
Hindelopen enz. jaar 1816 (3)
Sikkes Hidde----, zij zijn als Schatters over 1824 te Hindelopen gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
Sikkes Hijlke---- 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)
Sikkes Hylke 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)
Sikkes J. te Oppenhuizen wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers
der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank
als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Sikkes Jakob 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)
Sikkes Jan te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Sikkes Joh.’s, Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige
schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma
Marten en de Dorpsgecommiteerden Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)
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Sikkes Klaas---- Klaazes Sikke komt ook voor als Sikkes Klaas Schipper wonende te Alkmaar het bereft zijn request genoemd
in een brief van de Minister voor Marine aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitbetaling van eene somma van f.
3958.-.- wegens gepresteerde diensten met desselfs vaartuig in den jare 1799 tot het overbrengen van Engelsche Troupen naar
Vriesland verder genoemd de Heer Baron van der Haar en wijlen de Graaf Bentinck C. die belasten Gerrits Dirk te Embden
betaling enz. ook een brief aan de Koning der verenigde Nederlanden door hem ondertekend, ook een verklaring van Dirk
Gerits van 26-08-1799 en een brief van Munniks Joh’s (Mr) de Nota van Sikke Klaazes, verder komt voor de Luitenant
Capitein Voss van Schagenbrug Lucht en Verheul Capitein Luitenant, Lange de B. en Melchers ….? enz. jaar 1815 (11)
Sikkes Lingieu Roelfs weduwe van de Schipper Hendrik Noorden met zijn Tjalkschip de Goede Hoop verongelukt op Ameland
het betreft autorisatie tot verkoop van de lading Rogge enz. , jaar 1822 (3)
Sikkes Lolke---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van Gerbens
Lieuwe voor de klok luiden --18-- betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het slegten van het Kerkhof
, Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L. Scoolmeester te Parrega, Melis
Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike 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)
Sikkes Lolke, Sergeant, hij wordt benoemd als lid van de Krijgsraad 4e Bataillon Landstorm arrondisement Sneek enz. jaar 1814
(2)
Sikkes Luichien Roelfs (zij ondertekend als Luigin Roelfs Sikkens wed. H. Jans Nordan) weduwe van Hendrik Jans Noorda te
Groningen geeft met de meeste eerbied te kennen dat zij als wettig voogdes over hare minderjarig kind en dat haar eheman het
ongeluk gehad heeft het op de 3e april 1821 verongelukte Tjalkschip De Goede Hoop en er geborgen is enz verder Noorda H.
de weduwe te Groningen aan haar is medegedeeld dat de weinig geborgen goederen van het op de 3e april 1821 verongelukte
Tjalkschip De Goede Hoop gevoerd geweest door Noorda H. betreft de verkoop der geborgen goederen enz.. , Jaar 1821 (3)
Sikkes Marten 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)
Sikkes Meinte de erven, Boer te Baard met (24 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)
Sikkes Pier Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op een Staat
houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun
eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Sikkes Pietje te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Sikkes Rintje te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Sikkes S. D. te Warns 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)
Sikkes S. D. te Warns 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)
Sikkes S. D. te Warns, 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)
Sikkes Sake de weduwe, Onderwerp: een brief geadresseerd aan de Rijksadvocaat Hanenwijk W. J. betreffende eerstgenoemde
gaat over een perceel land van 10 pondematen uitmakende een gedeelte van 23½ Ponden land enz. jaar 1825 (3)
Sikkes Sierd Hiddes van beroep Landbouwer te Hindelopen is President Gecommitteerde wordt vermeld als als lid van het
Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het
Dijkbestuur Workumer Nieuwland bestaat uit enz. jaar 1841 (8)
Sikkes Simon te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Sikkes Y? , Veehouder te Molkwerum hij is 1 van de 14 ondertekenaars ----Visser K. D. te Koudum Motorschipper ondernemer
met de stoomboten “ Concurrent I ” in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt om te mogen varen in het
water Koudum Molkwerum enz. ook een brief met 14 handtekeningen van belang hebbenden met beroep en woonplaats, tevens
de correspondentie aanwezig jaar 1912 (6)
Sikkes Ynte wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Scharl 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)
Sikkesma Temme P. 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)
Sikking Pier Hendrik Heerenveen Schipper op de Twee Gebroeders 21-09-1837
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Sikkinga Eeuwe Edes Staat vermeld als Conserits 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)
Sikler Johannes, Vader in het Weeshuis, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke
middelen aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Sikma Ale Kornelis, 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
Sikma D. B. D. 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)
Sikma Eetse Aukes te Suawoude staat op: Gedetailleerde staat wegens gedane uitschotten door Duursma Geert Jans Secretaris
bij het Schoutambt van Hardegarijp enz. jaar 1815 (5)wegens het reinigen der schaal te Suawoude ten tijden der Nachtwagt na
den laatsten December 1814 jaar 1815 (5)
Sikma G. E. te Huizum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dr anken
wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Sikma G. te Huizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus
Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand
juni enz. jaar 1841 (6)
Sikma G. te Huizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus
Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand
juni enz. jaar 1841 (6)
Sikma J. C. , 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)
Sikma J. G. te Oudkerk, 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)
Sikma J. G. Tietjerksteradeel 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)
Sikma J. S----Plaats van der H.T. te Oosterlittens zijn benoeming als zetter bij de belastingen van Baarderadeel en een
handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij de benoeming aanvaard i.p.v. Sikma J. S. te Huins (een handgeschreven
brief met zijn handtekening) die ontslag heeft genomen en op 29 Mei 1916 deze gemeente heeft verlaten jaar 1916 (6)
Sikma J. W. te Deinum verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning om een uitgang te maken
naar de rijksweg enz. enz. tevens de toestemming enz. tevens een tekening (Blauwdruk) aanwezig jaar 1916 (10)
Sikma Jacob C. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Sikma Jacob C. , 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)
Sikma Jacob C. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Sikma Jacob Gerks wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de gemeente Giekerk Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Sikma Jacob te Oenkerk 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)
Sikma K. R. te Oudkerk, 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)
Sikma S. J. te Oudkerk, 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)
Siksma Bartele , komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Siksma Bartele, 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)
Siksma F. J. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en
Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers
te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)
Siksma J. S. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en
Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers
te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)
Siksma M. G. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en
Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers
te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)
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Silon Machiel, 256 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)
Silvergieter Hoogstad P. Predikant te Lochem, tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van 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)
Silvergieter Hoogstad O. te Lochem 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)
Silvergieter Hoogstad P. te Lochem 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)
Silvergieter Hoogstad P. te Lochem 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)
Silvergieter Hoogstad P. te Lochem, 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
Silvergieter Hoogstad P. te Lochem, 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
Silvergieter Hoogstad P. te Lochem, 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)
Silvergieter Hoogstad te Lochem, 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)
Silvetstra Gale W., 147 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)
Silvius Gosse reins de weduwe, 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)
Silvius Kasper Harmen staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat.
Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8
kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den
1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3)
dossier (15)
Silvus Johannes, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Simensma D. S. 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)
Simensma Laas Ekes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Tjerkwerd die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Simensma T. S. 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)
Simler Rinse voor 10 arme passanten enz. , Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad
Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)
Simme Hendricus J., 178 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)
Simmer Coeraad boerenarbeider en winkeler , met o.a. handgeschreven brieven met de handtekeningen van beide Onderwerp
een request betreffen de een te vorderen schuld van L. O. de Beer commies met een lijstje van de schulden (8) jaar 1841
Simmer Frederik, 463 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
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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)
Simmer 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)
Simmer 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)
Simmer Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info.
jaar 1867 (2)
Simmer Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info.
jaar 1869 (2)
Simmer Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info.
jaar 1869 (2)
Simmer Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info.
jaar 1869 (2)
Simmer Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info.
jaar 1869 (2)
Simmer Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info.
jaar 1870 (2)
Simmer Hnedrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info.
jaar 1870 (2)
Simmer Hnedrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info.
jaar 1870 (2)
Simmer Karel Thomas naar de Oostzee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in
het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Simmer Karel Thomas naar Riga, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Simmer Karel Thomas naar Riga, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Simmer Karel Thomas naar Soerabaja, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Simmer Karel Thomas, Middelandse Zee, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in
het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Simmer Karel Thomas, Zeemilitie en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Simmer Karel Thomas, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1874 (2)
Simmerling Wouter Logementhouder, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke
middelen aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Simmermans Jan Pieters voor arbeidslonen en leveranties tot het bouwen der Caserne te Oostmahorn, 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)
Simmers Klaas Thomas naar Riga, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Simmes Klaas 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)
Simmes Meinse 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)
Simmes Obe moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Groenterp) voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar
1815 (5)
Simon (s) M. ---- Buma B. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld
Quaestius J. W. Medicine Doctor dat hij versogt zijnde ter beoordeeling weegens Lichamelijke gebreeken van de Schutters enz.
ook ondertekend door Hoekema F. en Simon (s) M. enz. jaar 1815 (2)
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Simon ….?---- Bonga E. J. W. thans Controleur der Dir. Belastingen in en uitgaande regten en accijnsen te Winterswijk en dat
zijn tractement bedraagd f. 1400.= enz. enz. en hij wordt genoemd bij de splitsing van het Arrondissement Sneek enz. en de
controle te Bolsward aan hem wordt opgedragen verder wordt genoemd als zijn vervanger Stalen van A. M. uitgevallen
Controleur op de ligtingsplaats Pampus verder genoemd de controleur Simon ….? , Carpentier de ….? Enz. jaar 1825 (11)
Simon ….?---- Brouwer Lammert Minnes 1e Luitenant bij de 2e Compagnie heeft ontslag gevraagd wegens ongeschiktheid enz
en Boer de Rinze Diemers 2e Luitenant wegens ongemak aan de onderlip enz. volgens verklaring van de Medicus Simon ….? te
Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
Simon ….?---- Hardonk …. Van beroep Grensjager er wordt naar Balum op Ameland geschreven dat hij zo spoedig mogelijk
daar een woning krijgt heden woont hij n og te Nes, ook genoemd Majoor Munck, de controleur Simon en Ontvanger Molanus ,
jaar 1822 (3)
Simon 2e Luitenant 7e Batt. Infanteri van Linie Z.N. hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal
Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire
zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815 met
de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz
jaar 1815 (5)
Simon G. D. , betreft zijn request, verzoek om uitbetaling van het aan hem als zodanig Tractement voor een half jaar over 1813
enz. enz. jaar 1814 (2)
Simon G. D. conroleur te Sneek, 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)
Simon G. D. 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)
Simon G. D. te Heerenveen, Hij komt voor in een document; van de dubbelen der Concent biljetten van uit anderen binnen
deze Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken in de Grietenij Schoterland als koper van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Simon G. D. te Sneek Hij is benoemd tot conroleur der der directe belastingen , In en Uitgaande rechten in voornoemde
standplaats enz. jaar 1822 (3)
Simon G. D. tot Sergeant Majoor benoemd>>> Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoemingen van Onderofficieren en Corporaals enz. jaar 1815 (2)
Simon Gerad Donis ------ Haer van der Daniel Bonifacius te Arum, hij is aftredend ontvanger der belastingen omdat hij is
aangesteld tot Griffier der Staten van Friesland voor zijn functie worden voorgedragen, Bintsma Michiel Albertus te Harlingen
geb. 18 Juni 1794 aldaar, Gaastra Roelof te Sneek geb. 10 Augustus 1798 aldaar, Haafkens Hendrik te Sneek geb. 12-12-1778 te
Utrecht, Let van der Klaas Nicolaides te Leeuwarden geb. 25 Juli 1768 te Lekkum, Ringnalda Klaas Hotzes te IJlst geb. 2
Februari 1789 aldaar, Visser Tammerus Canter te Bolsward geb. 9 Januari 1763 te Negapaman op de kust van Coromandel,
Zeper Jan te Den Haag geb. 4 Maart 1783 te Leeuwarden , Simon Gerad Donis te Holwerd geb. 12 –11-1791 te Zeeland,
Boelens van Boulandin A. te Rinsumageest geb. 18 Jyli 1796 Leeuwarden jaar 1818 (12)
Simon Gerard Doris te Sneek --- Hij is een van de kandidaten voor de post Arrondissements Inspectie voor de aftredende
Siderius Meinardus te Heereneveen met signalement, jaar 1824 ( 8)
Simon Gerard Dorus te Leeuwarden oud Griffier en Gemeenteontvanger van Stavoren en Hindelopen Onderwerp: een door hem
geschreven brief met zijn handtekening, hij verzoekt om uitbetaling van enz. enz. jaar 1814 (2)
Simon Gerrit Doris, Controle Sneek , Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde
gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)
Simon H. J., ---- 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)
Simon J. E. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de staat der Gelden en
Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Simon J. E., Geneesheer te Leeuwarden Onderwerp: declaratie 1824 wegens vacatien jaar 1825 (1)
Simon Jacobus Everhardus, 535 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)
Simon Jan David en Kruisinga Gerard worden benoemd tot Surnumerairen bij de Directe Beastingen van Vriesland enz. Jaar
1823 (2)
Simon Jan David Schutter te Leeuwarden onderwerp: zijn request door hem ondertekend (aanwezig) ten einde het zelve
overeenkomstig het slot uwer enz. voor de aanschaffingder uniformen door gemelde zijner zon te zullen zorgen jaar 1825 (6)
Simon Jan David , Staat van het personeel der Surnumerairs bij de Domeinen met eboortedatum, ouders, benoeming,
aanmerkingen enz. jaar 1824 (8)
Simon Jan David Hij wordt vermeld in een staat als kandidaat voor de functie van Surnumerair bij de Registratie en Domeinen
in Friesland enz. jaar 1823 (2)
Simon Jan David te Leeuwarden , Onderwerp; dat hij ten koste van de kas van de Schutterij te Leeuwarden wierde gekleed, en
hij de rest van zijn gezin vrijgesteld wil zien van contributie te betalen enz. enz. jaar 1825 (4)
Simon Jan david te Leeuwarden, een request, Onderwerp Kleding voor de Schutterij jaar 1824 (5)
Simon Jan David te Leeuwarden, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook
komt zijn handtekening voor, jaar 1841 (3)
Simon Jan David, 260 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
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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)
Simon Jan Fredrik Willem, 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)
Simon M. ----- Wijnsma Klaas Andries staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat als hij geen voldoende redenen van vrijstelling kan aanvoeren hij
onverwijld aan dat corps moet worden enz. tevens een medische verklaring van Simon M. dat voornoemde wegens zijne
lichamelijke zwakheid ongeschikt is enz. mede ondertekend door Fockama S. 1816 (3)
Simon M. een aan hem toekomende Ordonnantie ter uitbetaling enz. jaar 1816 (1)
Simon M. Med. Doctor hij wordt vermeld in een brief van de Burgemeester van aan de Commissarisen Generaal van Vriesland,
o.a. dat de gemeente Leeuwarden nog geen ruimte heeft kunnen huren om de Zieken en ligte gebreken te kunnen behandelen en
in overleg met eerstgenoemde Doctor voor te dragen het huis aan den Lande behorende en thans bewoond door Marinus Adam
enz. enz. jaar 1814 (2)
Simon M. Medecine Docter te Leeuwarden, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz. jaar 1825
(2)
Simon M. Medicina Doctor en Vice President der Provinciale Geneeskundige Commissie en Fockema S. Medicina Doctor
onderwerp: Vitringa Coulon J. President van voornoemde commissie en medicus van de gevangenhuizen te Leeuwraden zig
allen begeven hebben naar het voormalige tugthuis, huis van correctie en dedentie en hebben geconstateerd dat deze ruimte bij
lange na niet geschikt is voor 350 gevangenen enz. namend het Collegie van Regenten over deze gevangenhuizen tekend de
President, Romkes Johan jaar 1817 (4)
Simon M. te Leeuwarden, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s
in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende bepalingen
omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met
bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Simon M. voor Vacatiegelden, staat op een document van wegens gedane Leveranties ontvangt hij een ordonnantie van
uitbetaling enz. jaar 1816 (2)
Simon Paulus Geb. Fredenthal, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Fuselier Overleden te Kedong Kebo 11-11-1836, (3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Simon, Henricus Josephus en Nolte, Wilhelm vreemdelingen , werkzaam bij de Engelenvaar onderwerp; Armvoogdij. 31 Mei
1841 (2)
Simon….? 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)
Simond David, 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)
Simonides de weduwe 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)
Simonides Doede---- 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)
Simonides Doede---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelumer
Oldephaaart en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij aan de ontvangen last heeft voldaan
aan de Excecuteur Hooren van J. C. en de navolgende order gegeven om Polma Rein Lammerts van beroep Boer te Warns vader
van de gedenonceerde verzwegene voor de Militie Polma Fokke Reins en Boomsma Sijtske Martens weduwe van Simonides
Doede Vroedvrouw te Hindelopen te doen gelasten om met de geboorte gegevens te Leeuwarden enz. jaar 1817 (1)
Simonides Hessel Symons, 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)
Simonides Hijlke 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)
Simonides Ids---- Duif Cornelis Pieters te Hindelopen schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij
is aangeslagen voor de belastingen voor de somma van enz. en hij dat niet kan betalen maar dat de Deurwaarder Baunach J. op
den 18e october de sommatie en de 29e daar aanvolgende (door hem ondertekende )een renonvatie ten hand gesteld enz. enz.
wordt verder in genoemd Simonides Ids Ontvanger der Gemeente belastingen en Gerlsma Pieter Ontvanger der Contributie
Floreen enz. jaar 1817 (4)
Simonides Ids---- Duif Cornelis Pieters te Hindelopen schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij
is aangeslagen voor de belastingen voor de somma van enz. en hij dat niet kan betalen maar dat de Deurwaarder Baunach J. op
den 18e october de sommatie en de 29e daar aanvolgende (door hem ondertekende )een renonvatie ten hand gesteld enz. enz.
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wordt verder in genoemd Simonides Ids Ontvanger der Gemeente belastingen en Gerlsma Pieter Ontvanger der Contributie
Floreen enz. jaar 1817 (6)
Simonides Idtz Gemeente Ontvanger der Stad Hindelopen 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)
Simonides J. Secretaris en Gemeenteontvanger van de Stad Hindelopen, Onderwerp: zijn request dat zijne majesteit het mag
behagen om hem een weinig ruimer bstaan enz. maar later blijkt dat zijn werkelijke functie is Commissaris ter overneming van
declaratien bij de registers heeft bekleed enz. jaar 1825 (4)
Simonides M. , ---- Visser Wybe Annes 2e rang van schoolonderwijzer, Onderwerp: een op 5 November gehouden vergelijkend
examen voor de school van Follega waarbij hij tot de school van Follega is gestemd verder worden er een tal van stukjes
geschreven waarom hij deze functie krijgt zoals o.a. bekwaamheid, goed en voorbeeldig gedrag enz. enz. verder worden er
genoemd de onderwijzer , Slageren van B. M., Maan van der L. , Wassenaar J. T., Baan van der N. R. , Kluwer K. H., Donker
T. , Ringers Minse, Vries de Hendrik, Prikken H. , Simonides M. , Meulen van der T., Koopmans Anske , Pietersen H., Fortuin
K. H., Zijlstra Y. F., met hun rang als onderwijzer vermeld en een heel verhaal daarover. Jar 1822 (10)
Simonis Adriaan te s’Hertogenbosch, aldaar aangesteld als Deurwaarder der Middelen te Lande tot het doen van gerechtelijke
Exploiten zoo voor het Officie Fiscaal als in genoemde plaats in de Provincie Noord Braband enz. jaar 1814 (4)
Simons Johannes Nijmegen Beurtschipperse Buitenlands

Simons Nauta en Abel Wouter, Kooplieden te Bolsward en en Laagland K. H. Secretaris van de Stoombootdienst Bolsward
Leeuwarden v.v. de ondernemers brengen onder de aandacht dat de dienst Bolsward Leeuwarden v.v. zal geschieden met de
stoomschepen “ Burgemeester Jentink” en de “ Stad Leeuwarden” ook aanwezig de advertentie’ s en een op karton geplakte
gedrukte dienstregeling met afbeelding van een schip(A-3) enz. Aanlegplaats te Bolsward is bij Jong de Sj. Buiten de St.
Janspoort . jaar 1880 (8)
Simons (Symons) Jochum , Huisman onder Peins hij is administraterende Kerkvoogd enz. 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 (9) dossier (17)
Simons Balk J., Handgeschreven brief met Handtekening van de pastoor van Balk J. Simons (Aartspriester) , jaar 1840
Simons Corn’s Pieters 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)
Simons David, 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)
Simons Douwe de weduwe, 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)
Simons G. Adviseur voor Schei en Wiskunde, Inspecteur/ Examinator i.p.v. de heer Haentjens J. H. die eervol ontslag heeft
gehad enz. jaar 1841 (2)
Simons G. D. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens De Vrijwillige Inteekenaren bij de Comp. Jagers
te Leeuarden dat Linde van der ….? is vertrokken en dat voorgedragen wordt voor deze vacature Meulen van der ….? 2e
Luitenant enz. jaar 1815 (1)
Simons G. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Simons Gerard Doris Controleur te Sneek Onderwerp: het verlenen van een Gratificatie aan hem van f. 100 enz. jaar 1825 (7)
Simons Hend’k G. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane
Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23
april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of
Vrouw en/of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)
Simons Hendrik , Commies te Recherge, wegens zijn overlijden (76 jaar geb. te Franeker weduwnaar van Pieters Trijntje en
zoon van Simons Pieter en naam van de moeder niet bekend bij de aangevers) wordt hij ingeschreven in het grootboek burgelijke
pensioenen enz. jaar 1823 (2)
Simons Hendrik Jans Luinjebert Politiebeambte, jaar 1838

Simons J. , R.K. Pastoor te Woudsend, Handgeschreven brief met handtekening, jaar 1841
Simons J. Aartspredikant ondertekend een request van de R.K. Kerkvoogden te Lemmer aan de Gouverneur van Vriesland
betrefende gelden en een scheiding en dat er dringend behoefte is aan een Armenzorg enz. jaar 1837 (6)
Simons J. Atp. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het verzoek van Pastoor en Kerkmeesteren
van Heerenveen om aitorisatie voor de verkoop van enz. jaar 1841 (2)
Simons J.----- Crasburgh A. van beroep R. K. Pastoor te Joure het betreft zijn request om een gratificatie maar de Aartspriester
Simons J. schrijft en ondertekend een brief dat hij geene redenen bekend, maar dat dee pastoor wel een gratificatie nodig heeft
enz. jaar 1840 (2)
Simons J.----- Faber de R. J. van beroep R. K. Pastoor te Dronrijp het betreft zijn request om een gratificatie maar de
Aartspriester Simons J. schrijft en ondertekend een brief dat hij geene redenen bekend, maar dat dee pastoor wel een gratificatie
nodig heeft enz. jaar 1840 (2)
Simons J.----- Hoekstra P. W. van beroep R. K. Pastoor te Oosterwierum het betreft zijn request om een gratificatie maar de
Aartspriester Simons J. schrijft en ondertekend een brief dat hij geene redenen bekend, maar dat dee pastoor wel een gratificatie
nodig heeft enz. jaar 1840 (2)
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Simons J.---- Molinus J. L. van beroep R. K. Pastoor te Sint Nicolaasga het betreft zijn request om een gratificatie maar de
Aartspriester Simons J. schrijft en ondertekend een brief dat hij geene redenen bekend, maar dat deze pastoor wel een gratificatie
nodig heeft enz. jaar 1840 (2)
1229-3
Simons J.---- Sanders P. assistent of Kapelaan van Engelen J., R. K. Pastoor te Bolsward het betreft zijn request deze brief is
02-12-1839
geschreven en ondertekend door Simons J. aartspriester dez schrijft dat de Kapelaan Sanders vroeger bij de pastoor Vlaming J.
R. K. Pastoor te Franeker en heeft in die betrekking genoten een gratificatie maar dat enz. aar 1839 (2)
22-03-1825
Simons Jan Hendriks staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e
11/2-C
Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting
en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)
30-11
Simons Jan moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der
09-01-1817
Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is
ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
265-9
Simons Jelle , 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)
198
Simons Joannes te Workum staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Aartspr.
10-05-1818
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)
424-28 25- Simons Keimpe 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
Simons Keimpe te Bozum 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)
339
Simons M. Vice President wordt vermeld in een document van het departementale van geneeskundig onderzoek enz. aan de
05-03-1814
Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland als lid van enz. jaar 1814 (2)
309
Simons Noel ---- Oterleek Six Baron van hij verzoekt ontslag uit de post van Minister van Financien en hij ontvangt het
17-04-1821
grootkruis van de orde van de Nederlandsche Leeuw enz. enz. hier wordt in genoemd Simons Noel jaar 1821 (3)
516
Simons Paulus, ----Zwiers Antoon hij is gevangen in het Tuchthuis van S’ Hertogenbosch samen met Dijk van Pieter te , Weits
30-05-1815
Christiaan, Jacobs Jan, Simons Paulus, jaar 1815 (8)
1102
Simons Pieter---- Simons Hendrik , Commies te Recherge, wegens zijn overlijden (76 jaar geb. te Franeker weduwnaar van
08-11-1823
Pieters Trijntje en zoon van Simons Pieter en naam van de moeder niet bekend bij de aangevers) wordt hij ingeschreven in het
grootboek burgelijke pensioenen enz. jaar 1823 (2)
810
Simons Simon Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
13-11-1817
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
938 blz. 4
Simons Simon Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
30-11-1815
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
307
Simons Simon is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en een
31-03-1815
opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar 1815 (7) (1) gevangenen
nummer 38
707
Simons Simon, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te
21-11-1816
Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen benodigde
kledingstukken, jaar 1816 (5)
526-1, 22
Simons te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank 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 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)
559
Simons Thomas---- Bergsma W. B. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat in deze breief met
20-06-1815
verschuldigde eerbied te kennen geven Simons Thomas Dorfps en Armvoogd als mede Melis Gerben en Pieters Sjauwke
gecommitteerden van Greonterp dat hun dorp thans besprongen wordt door de gereformeerde Predikant van Parrega en zulks op
order van de Schout van Tjerkwerd enz. jaar 1815 (2)
579 + 647
Simons Thomas---- Bergsma W. B. ondertekend een document aan de Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende Simons
03-07-1815
Thomas te Greonterp die in qualitiet wegens de ingezetenen aldaar verzoekt te worden gehoord ten einde deze Roomschgezinde
ingezetenen niet door de Hervormden van Parrega. Hieslum en Tjerkwerd onderdrukt zullen worden en hun agterstallig
Tractement te betalen van Ds. Cannegieter H. (Hermanus) enz. jaar 1815 (12)
1271
Simons Thomas---- Cannegieter H. (Hermanus) Predikant bij de Hervormde Gemeente te Parrega, Hieslum en Greonterp en
06-10-1814
geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zijn achterstallig tractement over
1811-1812 en 1813 alleen door de onhandelbaarheid van den Kerkvoogd van Greonterp Simons Thomas enz. jaar 1814 (2)
1227
Simons Thomas---- Cannegieter H. in een brief aan zijn Hoogheid Souverain Vorst der Verenigde Nederlandengeeft met diepst
28-09-1814
ontzag en eerbied nemende Ingezetenen en Landeigenaren van den Dorpe Greonterp dat in den jare 1633 uitb de Sensmeer
ingedijkt gelegen is in de grietenij van Wonseradeel de vrijmoedigheid nadat zij zich eerst aande Gouverneur hebben enz. door
den persoon van hun Dorpsvoogd Simons Thomas om bescherming verzoekende enz. ook vermeld Bergsma U. B. als Advocaat
en als gelastigde van de ingezetenen van Greonterp als (was get.) en idem Meinsma A. Solliciteur enz. jaar 1814 (12)
834
Simons Thomas hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan
30-09-1815
de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn aangevoerde motieven dat de Dorpsbeurs enz. jaar 1815 (2)
10
Simons Wouter---- Keilman Gerrit cigarenfabrikant en Simons Wouter, Koopman en Nauta Abel Baukes Koopman allen te
hele dossier
Bolsward, staan in een Notarieele akte van Notaris Bruinsma Nicolaas Laurentius Jacobus stellen zich borg voor een bedrag van
00-00-1880
fl. 1000.= van Simons Wouter en Nauta Abel Baukes als Concessionaaren ter oprichting ener stoombootdienst als getuigenn
treden op; Postma Jan, Tuinman en Dijk van Johannes, Klerk enz. verder nog een aantal stukken over de verbinding Bolsward
Leeuwarden enz.ook een diestregelingboekje met Blauw kaft en een tarieflijst enz. jaar 1880 (80)
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Simonsma de Gebroeders te Workum, Beurt en Veerdienst van Workum naar Groningen, 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)
Simonsma Thomas Simons de weduwe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente
Tjerkwerd die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van
het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Simonsz. ….? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hij stemt voor 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)
Simonsz. F. te Harlingen , zijn erkenning als Vice Consul van Zweden jaar 1915 (3)
Simonsz. Fokke, wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende ( 1e
Luitenant Beyer Tengbergen G. A.) hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5)
Simonsz. N. zijn benoeming en eeds aflegging als burgemeeser van Harlingen jaar 1920 (5)
Sina G. R. wegens het Doodskleed over zijn Doodskist wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta
jaar 1814 (4)
Sinderarm Johan Christiaan * Slooten, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden,
of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang,
vonnis en geboortedatum totaal 17 kolommen Jaar 1841 (3)
Sinderdorf & Co. Zij hebben gereclameerd met een kwitantie enz. jaar 1818 (1)
Sinderen van G. Emmen Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)
Sinderen van Jelle Ulbes te Ameland 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)
Sinderen van S.---- Boom v.d. Leentje Hotzes vrouw van Sinderen van S. Vledder enWeststellingwerf is de plaats van waar
opgezonden en is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement
voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)
Sinderen van S.---- Boone? v.d. Leentje Hotzes vrouw van S. van Sinderen , Vledder is de plaats van waar opgezonden en
Westdongeradeel is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement
voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)
Sinderen van Thomas, 284 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)
Singelaar Jan Roelofs * Schurega bij het Heerenveen wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van
het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
manschappen van de 8e afdeling welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit
den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)
Singelaar Jan Roels, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst
bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom
vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Singelaar Jan wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het Bat. Inft. Nat.
Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie
van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3)
Singelsma Berend te St. Jacobiparochie, Beurt en Veerdienst van St. Jacobiparochie naar Leeuwarden, hij wordt vermeld in het
Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie
is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).
Singendon M. Luitenant Kolonel van het Batt. Landmilitie No. 1 is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde hij
wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van
Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Singendonik Luitenent Colonel in het Batt. L.M. No. N. 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)
Singstra Sietze T., 64 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt
gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Sinia 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)
Sinia E. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Sinia E. , 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)

6070

424-27
25-05-1821

6034

398
30-05-1818

6047

379
03-06-1819
480
06-07-1820
453
03-05-1822
398
30-05-1818

6060
6082
6034

8210

6252

958/2 211
Bladz.5>>
17-09-1839
1175-11
07-12-1814

6252

1180-11
29-07-1814

8220

1137/9, 1
06-11-1839

6078

95-4
25-01-1822
1194 blz. 4
23-12-1822
1215-4
29-11-1823
377/28, 4
19-04-1841

6089
6100
8359

8359

377/28, 16
19-04-1841

8342

37/1-11
12-01-1841
958/2 211
Bladz.5>>
17-09-1839
1137/9, 1
06-11-1839

8210

8220

8306
8210

6402

6089
6401

6385
6100
6408
6407

1020/4
12-10-1840
958/2 211
Bladz. 6
17-09-1839
922-1+6
09-12-1815
1194 blz. 4
23-12-1822
859-1+10
10-10-1815

138
06-07-1814
1215-4
29-11-1823
290
06-08-1816
195
02-05-1816

Sinia E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3)
Dossier met alle namen (15)
Sinia E. te Anjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Sinia G. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Sinia G. 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)
Sinia G. 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)
Sinia G. J. te Anjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Sinia G. J. te Morra 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)
Sinia Gerrijt Gerijts---- Bergsma Wilhelmus , Dijkgraaf , Popes Saepe Reitses Paulus en Sinia Gerrijt Gerijts Dijksgedeputeerden
van Oostdongeradeel mitsgaders Soersma Johannes Folkerts en Humalda Ype Jacobs Dorpds volmachten, Onderwerp
verbeering van de Zeewerken enz. volgens akte van 23 april 1766 12.000 caroliguldens schuldig zijn aan Yedema Enneus
gecommiteerde staat van Friesland enz. aan de hove van Friesland ter eerster aanspraak Metslawier 16 Mei 1766 jaar 1814 (1)
dossier (11)
Sinia Gerrijt Gerrijts Bergsma Wilhelmusde secretaris en Dijkgraaf en Popes Reitses Sape en Sinia Gerrijt Gerrijts
gedeputeerden van Oostdongeradeel mitsgaders Soersma Johannes Folkerts en Humald Ype Jaobs, Popes Reitses Paulus uit de
gezamelijke dorpsvolmachten van de Grietenije gecommiteerd en onderwerp de Zeewerken om tot Coteringe van 12000 carl
guldens aan den heer Yedema Enneus Staat van Friesland te Leeuwarden jaar 1814 (6) dossier (11)
Sinia Gerrit J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van
Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum,
jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)
Sinia Gerrit Jacobs Landbouwer teMorra Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Anjum , enz. enz. jaar 1822 (2)
Sinia Gerrit Jacobs te Morra 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)
Sinia Gerrit Jacobs , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Anjum in 1823 die dat ook in 1824 willen
doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Sinia Gerrit Jacobs 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)
Sinia Gerrit Jacobs wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten
ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met
vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Sinia Hidde te Dokkum, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. ,
jaar 1841 (11)
Sinia J. G. te Morra 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)
Sinia Jakob G. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van
Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum,
jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)
Sinia Lieuwe Rinzes Dokkum Schipper Betreft een nalatenschap, jaar 1840
Sinia R. te Dokkum 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)
Sinia Rense Gerrits 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)
Sinia Rense te Lioessens 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)
Sinia Renze Gerrits 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)
Sinia Renze 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)
Sinia Renzo, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Anjum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen
enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Sinia Rink tot Kapitein voorgedragen en de Minister van Binnenlandsche zaken wil een onderzoek of hij samen met de andere
voorgedragene personen overeenkomstig het gemeld besluit tot de vacerende Charges gerechtigd zijn enz. jaar 1816 (4)
Sinia Rinse---- Goslings ….? President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Joha A. Capitein en Peerlkamp P. H. 2e Luitenant en Auditeur van hier naar
elders zijn vertrokken dewelke de eerste geplaatst als Ontvanger der Belastingen te Franeker en de laatste Rector aan de
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Latijnsche Scholen te Haarlem en er wordt voorgedragen voor deze posten in de Schutterij de heren Sinia R inse Houder van de
Bank van Lening en Ploegsma Albert Tjiepkes Slager, Schonegevel Pieter Kuiper Wolhandelaar, Sjoerdsma Pieter Foekes
Geweezen Procureur en Posthuma Gerhardus Wijbes Openbaar Notaris enz. jaar 1816 (2)
Sinia Rinze Gerrits te Anjum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Anjum ,
enz. enz. jaar 1822 (2)
Sinia S. te Aalzum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken in
de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3)
Sinia S. G. te Sijbrandaburen staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Sinia S. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Sinia S. J. 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)
Sinia S. te Sijbrandahuis staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Sinia Sjolle gehuwd met Helder Trijntje Johannes wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het
reglement van de Grietenij Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f.
200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden
benoemd enz. met vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Sinia Sjolle Jacobs 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)
Sinia Sollegehuwd met Helder Trijntje 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) Thomas
Sinia te Aalsum 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)
Sinia te Aalsum 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)
Sinke T. Tjalling, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen
tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie
jaar 1814 (5)
Sinkel A.- 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)
Sinkel A.en Kingma Ymke Douwes wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie
betreffende een boete aan uitkering onderhevig jaar 1841 (2)
Sinkeler Hendrik, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Sinkler Douwe, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Sinkler Jacob, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge van enz.
wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 1837 (6)
Sinkstra Sytze J. 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)
Sinkstra Sytze T., 105 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)
Sinnem IJ. A. te Haskerdijken een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning en de vergunning tot het
rooien van een boom benoorden de oprijlaan naar zijn boerderij, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (6)
Sinnema Rinze Alphen aan de Rijn Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter te Tietjerksteradeel , jaar 1919 (2)
Sinnema A. F. te Anjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Sinnema Aan---- Hoekstra Oene Sjoerds te Miedum Onderwerp; zijn aanslag in de Personeele en Mobilaire Belasting
ingevolge een opgave van de controleur Breugel van een gedeelte zou verkeerd op zijn naam staan maar voor Sinnema Aan
enz. enz. jaar 1821 (2)
Sinnema Aan J. staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der
Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig
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tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan
bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)
Sinnema Aelse Simens 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)
Sinnema Aise T. staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der
Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig
tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan
bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)
Sinnema Bokke Spannum Schipper, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Sinnema Diemer Jans de erven staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente
Beetsterzwaag die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam
van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5
Sinnema Diemer Jans---- Gaast van der Jetse Hendriks Landeigenaar te Boornbergum hij komt voor Sinnema Diemer Jans in de
plaats als Zetter omdat deze is overleden enz. jaar 1815 (1
Sinnema Dirk, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Sinnema E. S. hij tekend (was getekend) mede een brief geschreven door Kerk en Armvoogden van Wijns aan de Dockumer Ee
tellende 132 zielenaan de schoolopziener, dat zij graag willen een goed onderwijs en brave opvoeding der jeugd maar dat wij
steeds het klagen van onze onderwijzer enz. die klagten heeft over zijner bekrompen en Armoedige toestand enz. tevens de brief
van de schoolopziener Ferf H. N. aan de Minister voor het Publieke Onderwijs dat de onderwijzer Calsbeek ….? Bij wien ik in
oktober 1815 en april 1816 de school in een beklagenwaardigsten toestand zijnde het onderwijs daar geheel enz. enz. enz. jaar
1822 (7)
Sinnema Eelkse Simens te Oenkerk 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)
Sinnema Eeltje, 252 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)
Sinnema Eelze A. 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)
Sinnema G. 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)
Sinnema G. te Hardegarijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Sinnema G. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Sinnema Geert, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Sinnema Gerben Pieters , Onderwerp: Eigendoms overgangen van 26 ¾ pondematen (1 pondemaat is 36 ¾ are)door 4
eigenaren en de beschrijvingen daarover enz. enz. jaar 1823 (6)
Sinnema Geurt Annes---- Stellingwerf Feike Wybes, plaatsvervanger voor Sinnema Geurt Annes , 8e afd. Infanterie, hij staat
vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel
171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan. Jaar
1825 (4)
Sinnema Harmen Sinnes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie
Canton Dronrijp die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Sinnema Houkje Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.
1839 (13) dossier (17)
Sinnema Houkje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7)
Sinnema Houkje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)
Sinnema Houkje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 8-13 der kinderen van de Gemeente
Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën
opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)
Sinnema J. nr. 9 in wijk D. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van
personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Sinnema Jacob (onecht kind) , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7)
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Sinnema Jacob kind van Sinnema Houkje Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente
Leeuwarderadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)
Sinnema Jacob kind van Sinnema Houkje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)
Sinnema Jacob kind van Sinnema Houkje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 8-13 der kinderen van de
Gemeente Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke
Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)
Sinnema Jacob onecht kind van Sinnema Houkje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835
(12) Dossier (20)
Sinnema Jacob te Leeuwarderadeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17
augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier
(8)
Sinnema Jakobus staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der
Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig
tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan
bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (4)
Sinnema Jan Ates Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Sinnema Jan Jitses te Ferwerd; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)
Sinnema Jan T. de weduwe van, staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de
Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-:
achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert
dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)
Sinnema Jantje Mients te Leeuwarderadeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit
van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel
in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5)
dossier (8)
Sinnema Jantje Mients, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.
1839 (13) dossier (17)
Sinnema Jantje Mients, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de
Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Sinnema Jantje Mients, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)
Sinnema Jantje Mients, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)
Sinnema Jantje Mients, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 8-13 der kinderen van de Gemeente
Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën
opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)
Sinnema Jelte Eelses, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe
Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het
bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)
Sinnema Jetse Simon Landbouwer te Hallum verzoekt kwijtschelding van opslag van zijn verschuldigde enz. jaar 1818 (1)
Sinnema Jetze S., Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier
(21)
Sinnema Joh. Ates 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 48
Sinnema Joh.’s A. 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)
Sinnema Joh.’s staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis
koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen
met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)
Sinnema Johannes van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der
Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)
Sinnema Johannis Ates, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te
Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen benodigde
kledingstukken, jaar 1816 (5)
Sinnema Lieuwe Baantes, 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)
Sinnema Lukas F. Slagter 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)
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Sinnema Meint te Jelsum 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)
Sinnema Mient Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.
1839 (13) dossier (17)
Sinnema Mient Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de
Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Sinnema Mient Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)
Sinnema Mient Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 8-13 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)
Sinnema Oebele Keimpes---- Zinnema (Sinnema?) Oebele Keimpes Koopman onder Ternaard wonende . Een verklaring dat hij
Gisteravond op 31 December 1813 heeft teruggebracht het paard welke ingevolge van de wet enz. enz. jaar 1814 (1)
Sinnema Oense Klaases staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling
Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolommen
met informatie) Jaar 1825 (2)
Sinnema P. H. te Bornwerd 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)
Sinnema Petrus Elses Koopman in Koloniale waren, vader van 8 kinderen, en gehuwd met Linde van Elske Doekes een
handgeschreven brief waarin hij solliciteerd naar de functie van Tolhekwagter omdat hij dan met meer gemak zijn brood mogt
hebben enz. enz. (er wordt ook in vermeld waar en bij wie een aantal kinderen in loondienst zijn enz. jaar 1841 (4)
Sinnema Petrus 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)
Sinnema Pieter het betreft een document van en verzoek van zijn moeder de weduwe Sinnema dat in zaak de bijeengebrachte
getuigen en de omstandigheden van de weduwe met 4 hulpbehoevende kinderen enz. jaar 1839 (3)
Sinnema Pieter Loteling van de ligting van 1837 uit de Stad Leeuwarden voor den tijd van 1 jaar als gedetacheerd zal worden
enz. jaar 1839 (5)
Sinnema Pieter te Dronrijp 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)
Sinnema Pieter te Dronrijp 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)
Sinnema S. hij tekend (was getekend) mede een brief geschreven door Kerk en Armvoogden van Wijns aan de Dockumer Ee
tellende 132 zielenaan de schoolopziener, dat zij graag willen een goed onderwijs en brave opvoeding der jeugd maar dat wij
steeds het klagen van onze onderwijzer enz. die klagten heeft over zijner bekrompen en Armoedige toestand enz. tevens de brief
van de schoolopziener Ferf H. N. aan de Minister voor het Publieke Onderwijs dat de onderwijzer Calsbeek ….? Bij wien ik in
oktober 1815 en april 1816 de school in een beklagenwaardigsten toestand zijnde het onderwijs daar geheel enz. enz. enz. jaar
1822 (7)
Sinnema S. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Sinnema S., 23 als volgnummer wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie ingekomen
Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en Heerenveen,
met vermelding van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6)
Sinnema Sietze S. 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)
Sinnema Sijmen Eelses tw Wijns, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Oenkerk enz. enz. jaar 1822 (2)
Sinnema Sipke K. wegens een reis van zijn paard enz., 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)
Sinnema Sjoukje Mients, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)
Sinnema Sjoukje Mients, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)
Sinnema Sjoukje Mients, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 8-13 der kinderen van de Gemeente
Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën
opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)
Sinnema Symen te Wijns, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Oenkerk
enz. enz. jaar 1822 (3)
Sinnema Symen te Wijns, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Giekerk in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Sinnema T. E. te Rinsumageest 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)
Sinnema Tjebbe E. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
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Sinnema Tjebbe E. , 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)
Sinnema Tjebbe E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Sinnema Tjebbe Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig
gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh
Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het
Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Sinnema Tjepke Jeltes wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Sinnema Ttibbe E. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Sinnema W. L. was en der medeondertekenaars van een document betreffende de Armenkas wegens de agterstalligheden van de
Kerk en Armvoogdij vanden Dorpe Jelsum over de jaren 1811 te zullen liquideren is door de comparanten meet eenparigheid
besloten en dat men een hoofdelijke omslag voor de inwoners van het dorp zal maken enz. en opgedragen aan de volgende
personen Olivier L. L. Adjunct Maire, Hoekstra Sybe K., Hoekstra Atse K. en Algra Folkert S. Municipale Raden en Ronda
Gatze Jans Huisman alle ingezetenen van Jelsum (dit zijn 2 lijsten die vermeld zijn in deze index onder de familienamen, zie
daar) jaar 1814 (7)
Sinner Cristina, 51 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt
gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Sinning Albertus, 436 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)
Sinning J.---- Dijkstra Jan, Stoombootondernemer te Tolbert deelt mede dat hij met de schroefstoombarge genaamd Hallum voor
70 zitplaatsen naar Hallum en Dokkum en van Hallum op Dokkum zal varen het hoofdkantoor is gevestigd te Hallum bij
Dijkstra J. te Leeuwarden bij Schaap H. en te Dokkum bij Sinning J. een foldertje aanwezig overgedrukt uit de Leeuwarder
Courant van den 23e Juni gewaarmerkt met de handtekening van Dijkstra J. enz. enz. jaar 1886 (3)
Sinning Jelmer, 476 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)
Sinninghe N. N. te Nijehove 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)
Sinninghe N. N. te Nijehove 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)
Sinninghe N. N. te Nijehove 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)
Sinninghe N. N. te Nijehove, 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
Sinninghe N. N. te Nijehove, 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
Sinninghe N. N. te Nijehove, 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)
Sinninghe N. N. te Nyehove, 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)
Sinninghe N. N. te Nyehoven Predikant Classis van Groningen 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)
Sinon B. Politiebeambte te Rauwerd 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)
Sinstra Albert Sints ---- Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door
gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is
daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de
Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert
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Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812
en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring Doorenbos H. (Hieronimus) (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout) de
ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en
Hofman R. J. enz. jaar 1814 (9)
Sint Anna en Vrouwenparochie Sint Jacobi en Vrouwenparochie Onderwerp: opmaking van een nieuw proces verbaal wegens
limietscheiding door een Landmeter enz. tussen genoemde plaatsen enz. wordt ook in genoemd Santhuizen J. G. op zijn
aanwijzing enz. enz. jaar 1823 (12)
Sint Anna Parochie een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de jongste overstroming en de noodlijdende te Holland,
Gelderland en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (3)
Sint Anna Parochie, de Grietman van Het Bildt en de Zetters van genoemde gemeente houdende bezwaren tegen de onlangs
bepaalde grensafscheiding van Sint Jacobi en Lieve Vrouwen Parochie en verzoeken deze terug te brengen zoals deze in 1812
heeft bestaan enz. enz. enz. jaar 1822 (8)
Sint Annaparochie---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen en het bezwaar van de zetters van St.
Annaparocie en Vrouwenparochie met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de bepaling waar
de boerdrijen staan, Toerenburg, Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe, Zwager J. D.,
Koopal Joh., Siderius D. D. de weduwe , Tanje D. D. , Aderhout, Rinsma F. F. , Kuiken B., Gorter J. J., Wal de F. E. &
Comp., Vries de T. K., Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7)
Sint Annaparochie, de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de
grietenij Bildt Het ,begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar
1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6)
Sint Jacobaparochie, de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de
grietenij Bildt Het ,begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar
1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6)
Sint Jacobi Parochie---- Sint Anna en Vrouwenparochie Sint Jacobi en Vrouwenparochie Onderwerp: opmaking van een nieuw
proces verbaal wegens limietscheiding door een Landmeter enz. tussen genoemde plaatsen enz. wordt ook in genoemd
Santhuizen J. G. op zijn aanwijzing enz. enz. jaar 1823 (12)
Sint Jacobi Parochie---- Sint Anna Parochie, De Grietman van Het Bildt en de Zetters van genoemde gemeente houdende
bezwaren tegen de onlangs bepaalde grensafscheiding van Sint Jacobi en Lieve Vrouwen Parochie en verzoeken deze terug te
brengen zoals deze in 1812 heeft bestaan enz. enz. enz. jaar 1822 (8)
Sint Jacobiparochie een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de jongste overstroming en de noodlijdende te Holland,
Gelderland en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (3)
Sint Jacobiparochie---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen en het bezwaar van de zetters van St.
Annaparocie en Vrouwenparochie met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de bepaling waar
de boerdrijen staan, Toerenburg, Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe, Zwager J. D.,
Koopal Joh., Siderius D. D. de weduwe , Tanje D. D. , Aderhout, Rinsma F. F. , Kuiken B., Gorter J. J., Wal de F. E. &
Comp., Vries de T. K., Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7)
Sint Jacobiparochie Onderwerp: de financien vor het onderhoud van de kerk door de Kerkvoogden enz. enz. jaar 1823 (3)

Sint Johannesga, ---- Overstroming, Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben gehad
door de onbegrijpelijke spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van de Lemmer heeft in
verscheidene streken zoals Spanga, , Scherpenzeel, Munnekeburen, Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde,
Delfstrahuizen, Rohel, Schoteruiterdijken, Sint Johannesga, Rotsterhaule Gaast de, Rottum daar vluchten schier ondoenlijk was
zijn menschen en dieren een prooi der vloeden geworden verder een uitgebreide beschrijving enz. jaar 1825 (5)
52, 67-69
Sint Petersburger Stoomboot My. Bootdienst Harlingen op Londen verder genoemd de heer Robinsin A. G. als directeur van
16-02-1847
deze maatschappij, Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe en van Oppens zonen enz. jaar 1847 (12)
93 t/m 96
Sint Petersburger Stoomboot My.---- Robinson A. G. te Londen, voor zekere bepalingen concessie wordt verleend tot het
31-03-1846
daarstellen eener stoomboot dienst tussen Londen en Harlingen enz. maar kennis te geven van de concessie aan Rodenhuis
Bouwe & Zn. de weduwe ook de Sint Petersburger Stoomboot My. enz. jaar 1846 (21)
565-1
Sintheimer Alexander Geb. Baijreath(?), laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur 12-6-1836 Overleden te Semarang (Id) ,
08-06-1837
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)
1361 + 1370 Sints Pieter Berger van Goederen---- Ruijter de G. J. Gesubttiturende van de Schout van Ameland dat de geborgen goederen van
27-10-1814
het Tjalkschip de Vrouw Jaapie alle in het Pakhuis zijn opgeslagen dan volgt een ionventaris met alle geborgen goederen stuk
26-10-1814
voor stuk beschreven en door wie geborgen enz. jaar 1814 (6)
249
Sioers Jan de weduwe, Hij tekent een brief met aanhef de ondergetekenden alle inwoners van der stad Bolsward verklaren
24-03-1823
hiermede de waarheid te zullen vertellen enz. enz. dat de sommatie van de deurwaarder Donker J. R. te Bolsward hen geen
uitstel wil geven enn daarom aan de heer Visscher F. C. enz. enz. jaar 1823 (1) dossier (9)
966/7 en
Sioetsma R. S. te Sint Nicolaasga staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
881/14, 3
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze
27-08-1839
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)
424-28 25- Sipersma Sybren J. 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)
803-7
Sipka Antje Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Oudehaske (120 personen) en Haskerhorne (20 personen) betalen
17-09-1816
voor de jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
44
Sipkama Jan te Langweer Onderwerp: een ordonnantie ten zijne gunste, jaar 1823 (1)
14-01-1823
896
Sipke Sjoerds---- Donia Harmen Pieters Hij staat in een document vermeld als candidaat voor de post van Plaatsvervanger bij
18-12-1820
het Vredegerecht Kanton Hallum door het bedanken van Boer de Sipke Sjoerds jaar 1820 (2)
1194 blz. 5
Sipkema Andries Romkes te Buitenpost Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren
23-12-1822
met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
198
Sipkema A. R. .---- Veen van der J. , hij is benoemd tot Vrederechter canton Leeuwarden i.p.v. Wierdsma T. K. die bij deze op
24-03-1818
zijn verzoek wordt ontslagen en als Griffier van dat Vredegerecht Stinstra J. i.p.v. Strik W. die bij deze op zijn verzoek wordt
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ontslagen , tot plaatsvervanger in het vredegerecht te Buitenpost benoemd Sikkema H. J. i.p.v. Sipkema A. R. die bij deze op zijn
verzoek wordt ontslagen, jaar 1818 (2)
Sipkema Adrianus Romkes 48 jaar,Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie, met candidaten voor de post van
Plaatsvervanger in de regtbank van het Vredegercht Buitenpost door het overlijden van Sikkema Hendrik Jans enz. jaar 1823 (2)
Sipkema Andries Romkes Hij staat op de lijst van voordracht bij het vredegerecht voor de functie van plaatsvervanger te
Buitenpost i.p.v. Zijlstra Cornelis Dirks die deze post bij het vredegerecht voor de functie van plaatsvervanger te Buitenpost niet
heeft aangenomen enz jaar 1817 (2)
Sipkema Andries Romkes , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Buitenpost in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Sipkema Andries Romkes , Hij wordt vermeld in een staat als kandidaat voor de functie Plaatsvervanger van de Vrederegter
enz. enz. jaar 1823 (2)
Sipkema Andries Romkes 45 jaar, Landbouwer, Hij wordt voorgedragen voor de post als Plaatsvervanger bij het Vredegeregt
van het Canton Buitenpost i.p.v. van Zijlstra Cornelis Dirks enz. jaar 1817 (3)
Sipkema Andries Romkes bedankt als plaatsvervanger bij het Vredegeregt te Buitenpost de volgende personen zijn candidaat
voor de functie ; Sikkema Hendrik Jans 64 jaaar, Sikkema Louwe Elses (Eises?) 57 jaar en Kuiper Durk Durks 56 jaar oud , jaar
1818 (2)
Sipkema Andries Romkes bedankt als plaatsvervanger bij het Vredegeregt te Buitenpost de volgende personen zijn candidaat
voor de functie ; Sikkema Hendrik Jans 64 jaar, Sikkema Louwe Elses (Eises?) en Kuiper Durk Durks, jaar 1818 (2)
Sipkema Andries Romkes te Buitenpost hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij
den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Sipkema Andries Romkes 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)
Sipkema Andries Romkes wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Achtkarspelen omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten
platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met
vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Sipkema Freerk Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op een
Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum,
Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Sipkema J. wonende te Langweer. Onderwerp: een ontvangen ordonnantie ten zijne voordeele enz. stuk is ondertekend door
Hellinga van S. (Grietman en Jong de A. Y. ter ordonnantie van voorgaande enz. jaar 1823 (1)
Sipkema Jan te Langweer een gratificatie van fl. 50. enz. jaar 1822 (1)

Sipkema Jan Dagloner in Boerenarbeid, met terugzending van zijn rekest dat hij woont te Langweer oud 48 jaar, die bekent staat
ofschoon wat ruw zijnde van een onbesproken zedelijk gedrag is en dat hij zig nimmer schuldig maakt aan misbruik van sterken
drank. Dat hij geen middelen heeft maar door zijner ijver en vlijt enz. jaar 1822 (2)
754 en 781
Sipkema Jan, Dagloner te Langweer 48 jaren , geeft eerbiedig te kennen dat hij heeft gehoord dat als er 7 zonen na elkander
12-08-1822
worden geboren uwe majesteit meermalen behaagd heeft om enz. enz. dat hij thans in bekrompen omstandigheden verkeerd met
zijn vrouw Lykles Trijntje neemt hij de vrijheid enz. enz. in een ander document staat dat hij staat ofschoon wat ruw zijnde van
een onbesproken zedelijk gedrag is er wordt ook vermeld wat zijn zonen doen enz.daar hij niet kan schrijven is deze door zijn
Huisvrouw Lykles Trijntje ondertekend jaar 1822 (5)
1644
Sipkema Johannes, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), 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)
999
Sipkema R. P., ---- Nieuwenhuis Jan Oenes, een antwoord op zijn request bereffende beklag over de repartitie enz. enz.
17-10-1814
ondertekend door de gemeenteraadsleden; Kuypers W., With de J. M., Rispens F., Gorter L. K., Boer de L? A., Sipkema R. P.,
Rinsema S., Koning T. F., Kuypers D. D. , Sybrandy W. J. jaar 1814 (2)
279-B
Sipkema Sipke W. (de Boer)` , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken
09-04-1821
van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat
kantoor van betaling is Leeuwarden jaar 1821 (1)
1696
Sipkema Tj.---- Zuivelfabriek de “ Eendracht” te Twijzel een handgeschreven brief van Radema A. (Voorzitter) en Sipkema Tj.
24-11-1916
( secretaris) met hun handtekening verzoekt vergunning om de klinkerbestrating door te trekken tot aan de straatweg en op zijn
eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Kooten sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de
toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (11)
Deel I
Sipkens Rinze, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Blz. 70
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
00-00-1873
kolommen info. jaar 1874 (2)
399-60
Sipkes Marke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
10-05-1814
jaar 1812 (2)
380 blz. 6
Sipkes A. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende
04-10- 1817
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)
140-B-blz. 23 Sipkes Andreas uit een huis aan de Noordkant van de Nieuwe Buuren,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de
17-01-1815
Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden
(2) dossier (34) jaar 1815.
90
Sipkes Anne te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie op
04-02-1814
hooger orde ontworrpen uit hoofde van de vernielingen van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.
en hij het achterstalige moet betalen enz. op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)
dossier (23)
753,6e blz
Sipkes Antje staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot
van kolom
vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815
11-09-1815
(5) dossier (9)
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Sipkes Bauke 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)
Sipkes Binte 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)
Sipkes Binte staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts
gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a.
hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)
Sipkes Bintie, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden
van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen benodigde kledingstukken,
jaar 1816 (5)
Sipkes Bonte Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Sipkes Freerk, hij is één van de vissers die op het zeestrand van Schiermonnikoog zijn komen te vervallen met Snikkenschip en
alle negen thuis behorende in Paesens en zijn door het invallen van de nagt met stilte en holle zee het Vriesche gat mis geraakt
enz. jaar 1819 (2)
Sipkes Gosse , 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)
Sipkes Harke Houtkoper te Burum, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie en Schoolbestuur van den Dorpe Burum
over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814 geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815 (10)
(dossier 15)
Sipkes Harke Sipkes Houtkoper 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)
Sipkes Harke Sipkes, Houtkoper, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen
van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en
zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Sipkes HendrikDokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
Sipkes Hinne----Cats S. President van het Collegie van Regenten over de gevangenhuizen binnen Leeuwarden ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een opgave van vrouwen in de gevangenis die een kind bij zig hebben;
In de Gevangenis: 1) Joukje Willems x Jacob Tuinder (ook in de gevangenis zittende) wiens overige kinderen bij de
grootmoeder enz, 2) Grietje Jacobs Hilberda, ongehuwd geb. Makkum d.v. Jacob Hilberda en Tettje enz., 3) Johanna Brons
ongehuwd, geb. Lwd. Dochter van Toontje wed. Brons En in het Blokhuis; Pietje Heins ongehuwd en geb. Lippenhuizen d.v.
Hinne Sipkes en Aukje Martens. Jaar 1815 (1)
Sipkes Hoite 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)
Sipkes Hylke 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)
Sipkes J. F. Kapitein op de Drie Marias, jaar 1838

Sipkes Jan ---- Glasz. Menno Rienks en Zeilstra Jan Everts te Gorredijk Veerschippers van de Gorredijk op Leeuwarden, een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij door aankoop eigenaars zijn geworden van het Geoctrooide Veerschip
maar eene Winkelier Gorter Jan Egberts en Veerschipper van Gorredijk op Grauw die durft zich te verstouten om te Leeuwarden
allerlei manschappen in te laden en koopmanschappen onder andere voor Meints Ymkje, Sipkes Jan en Michiel Setske alle
wonende te Gorredijk enz. jaar 1814 (5)
Sipkes Jan de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe
Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca.
375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)
Sipkes Jan te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Sipkes Jan te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14
Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort
van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)
Sipkes Jentje IJpkes 191 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)
Sipkes K. wonende te Nes op het eiland Ameland is aangesteld tot plaatsvervanger in het Vredegerecht van het kanton Holwert
i.p.v. Hartmans H. D. die benoemd is tot Vrederegter enz. jaar 1825 (3)
Sipkes Klaas (oud Oost Indisch Zee Kapitein) te Nes op Ameland, Hij staat vermeld in een document van voordracht voor de
benoeming van rechtelijke ambtenaren met 6 kolommen informatie voor Plaatsvervanger van de Vrederechter in het Kanton
Holwerd, jaar 1825 (4)
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Sipkes Klaas 64 jaar voorheen Oostindisch Zeekapitein, Voordracht tot kandidaat voor de post van Plaatsvervanger in het
Vredegerecht te Holwert jaar 1824 (2)
Sipkes Klaas, Kandidaat voor de post van plaatsvervanger in het vredegerecht te Holwert i.p.v. de heer Hartmans Hartman
Durks jaar 1824 (3)
Sipkes Koenraad staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis
koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen
met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)
Sipkes Lieuwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Scharl 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)
Sipkes Marten Zeevarend, jaar 1837
Sipkes Pieter 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)
Sipkes Pijtse wordt vermeld op een brief van Hibma T. K. Administrerend Diaken van Nijland (Hibma schrijft en ondertekend
de brief) aan de Gouverneur van Vriesland met de mededeling in welk huis op welk perceel eerstgenoemde huur betaald, op de
enveloppe staat geschreven Op de Dille van het Schip gegeven enz. jaar 1814 (2)
Sipkes Pytter 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)
Sipkes R?. te Wanswerd, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Sipkes Rinse 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)
Sipkes Sipkje, 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)
Sipkes Sjoerd---- Let van der C. N. ondertekend Q. F.een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Post Klaas Klazen
Kastelein te Sint Anna Parochie benevens zijn huisvrouw Gelder van Hiske Cornelis geven met eerbied te kennen dat zij op den
3e van Lentemaand 1810 gekogt heeft van Sipkes Sjoerd en Hillebrands Neeltie echtelieden een Herberg ten bedrage van
enz.maar dat te leur wordt gesteld omdat Bildt de Klaas Jans gepensioneerd Officier gehuwd met de Dogter van de vader van de
verkoper een publieke Herberg op te rigten enz. jaar 1816 (3)
Sipkes Tjeerd 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)
Sipkes Tjeerd---- Tijsses Hitje weduwe van Sipkes Tjeerd zij is een zeer arme weduwe met twee kleine kinderen die volstrekt
onderhoud behoeft het is niet zeker of de Gemeente van Poppingawier of Terzool haar onderhouden moet maar deze weigeren en
de vrouw en kinderen bedelen , zij heeft een volle zuster die in huwelijk heeft een zeer welgestelde boer die zig ook van bijstand
onttrekken enz. jaar 1814 (2)
Sipkes Tjeerd wordt vermeld in een brief van een geneeskundig onderzoek betreffende besmettelijke ziekte Rauwerd en dat er in
het Arm Huisgezin van voornoemde 10 personen aan voormelde enz. waarvan drie gestorven en dat hij en zijn vrouw nog
levensgevaarlijk ziek lagen en dan ook de volgende dag overleden en dat dan ook ten spoedigste het huis gereinigd is en dat zij
binnen 24 uur begraven moeten zijn enz. en ook bij het armoedige gezin van Watzes Ruurd is deze ziekte uitgebroken verder
worden genoemd Reneman Idzerda H. Heel en Vroedmeester ook Artz C. Heel en Vroedmeester is overleden dit document is
ondertekend door Vitringa Coulon R?. enz. jaar 1814 (4)
Sipkes Tjibbes, 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)
Sipkes W.---- Grasvelder E. en Sipkes W. van Amsterdam vertrokken naar Harlingen en Leeuwarden onderwerp; invordering
hunne belasting enz. jaar 1813 (1)
Sipkes W. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van
Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de
uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
Sipkes Wijbe wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen
ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)
Sipkes Wybe te Westermeer , Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op: de staat der Gelden
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Sipks Botte te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
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Sipks Folkert, 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)
Sipma & De Vlas Y. Harlingen Schip de Prins van Oranje II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Sipma B. O. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of
Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Sipma B. O. te Buitenpost staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de
With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar
1841 (5)
Sipma B. O. te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Sipma B.O. te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Sipma Berent komende van Pruissen: Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij te Marssum onderhoud
hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4)
Sipma G. J. Kastelein 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)
Sipma Gosse Joris 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)
Sipma H. P. te Woudsend is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Sipma IJpe Klases 554 Ternaard is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Sipma IJpe Klazen 32 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Sipma J. J. te Idaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Sipma J. K. hij ondertekend samen met de Schout en de Leden van de Raad der Gemeente Holwert een document betreffende
een reglement ter bestrijding der uitgaven van genoemde gemeente enz. jaar 1814 (3)
Sipma J. K. , 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)
Sipma J. K. hij ondertekend het navolgend document>> Rintjema Binne Tjerks, van beroep Huisman te Bornwird , Hij ontvangt
zijn request terug met als antwoord dat zij van oordeel zijn dat de aanslag waarover hij zig beklaagd wel en Billijk is omdat als
een huisgezin van woonplaats veranderd naar een andere plaats zij de voor en nadeelen daarvan moeten dragen ondertekend door
de Schout en Gemeentenraden van de Gemeente Holwert enz. jaar 1816 (1)
Sipma J. K. 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)
Sipma J. K. ondertekend namens de gemeente Holwert het navolgende document>> Beistra A. R. , van beroep Meester Bakker
wonende te Betterwird en Faber Pieter Klazes zonder beroep wonende te Aalzum en het betreft een request van beide die
ongegrond verklaard worden, als zijnde wel waar Gorter Gerben Cornelis, Roelofs Johannes enz. jaar 1815 (2)
Sipma Jan Klazes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Sipma Jan Klazes, 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)
Sipma Johannes Klazes heeft nog geld tegoed wegens enz., komt voorop het document: Cannegieter Hendrik Secretaris
Liquidateur (met handtekening) van het voormalige district Idaarderadeel nog te doen uitgaven op den laatsten ( 31e juli) 1813
enz. jaar 1817 (7)
Sipma K. 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)
Sipma K. te Blija staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
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(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Sipma O. B. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Sipma P. J. te Marssum 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)
Sipma P. P. Balk Buitenlands Zeevarende, jaar 1837
Sipma Pieter Cornelis, wordt vermeld in het dossier Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden enz. jaar 1834 (10)
Sipma Pieter Cornelis, 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)
Sipma R. J. in leven gehuwd met Ypma Pietje Ypes, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar1915 (3)
Sipma Reinder Petrus---- Sybes S. S. Schout der Gemeente Woudsend schrijft en tekent een brief aan de Gouverneur van
Vriesland dat binnen zijn gemeente teruggekomen zijn Sipma Reinder Petrus In Franschen dienst van de classe van 1789 onder
het 9e regiment 1e Compagnie den 2e Januari 1814 uit Maagdenburg gedeserteerd, Meppel van Ate Harmens (Harmens Ate) te
Nantes van de jare 1810 en thans van Sint Malo naar alhier is gekomen en Boer de IJde Sjoerds van de classis 1790 en thans van
Brest naar alhier is gekomen ook de admiraal Kikkert ….? Wordt genoemd enz. enz. jaar 1814 (1)
Sipma Romke Lammerts de gemeente Leeuwarderadeel is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens
vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en
wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840
enz. jaar 1841 (7)
Sipma Romke Lammerts in het jaar 1771 geboren of gedoopt wordt vermeld in een document van de Minister van
Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland genaamd Staat van Bedelaars die in de maand december 1840 in de
Ommerschans zijn opgenomen en welke ten laste van uw Gemeente en Uwer Provincie gebracht zijn en verzoek U om de
desbetreffende besturen ten spoedigste enz. met 8 kolommen informatie enz. jaar 1841 (6)
Sipma Romke Lammerts, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarderadeel is het Onderstands Domicilie
wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in
1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)
Sipma T. K. , Hij tekent als lid van de Gemeenteraad van Holwert het navolgende stuk: De Gemeente Holwert heeft besloten alle
achterstallige intresten over voorgaande jaren benevens die van 1814 aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5)
Sipma T. K. ondertekend een document als Schout, Onderschout en Gemeente Raden van Holwert betreffende gemeente
Goederen, Belasting, Armenbestuur enz. jaar 1814 (2)
Sipma Tjeerd J. , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende reclamatieen wegens
te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2)
Sipma Tjitze Ypes te Finkum, Beurt en Veerdienst van Finkum 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)
Sipma van B. D. , 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)
Sipma, O. Binnes.----Adema D. M. Handgeschreven brief met handtekeningen van D. M. Adema, K. D. Zijlstra, W. J. Sybrandy,
T. W. Kuipers, D. G. Zijlstra, R. A. Nikolai, F. Rispens, O. Binnes Sipma, H. G. Zijlstra, W. Kuipers, S. J. Brouwers H. S.
Uwma, J. H. van der Hout, J. S. van de Veen, K. S. Heijdema, betreft verzoek om de Veemarkt te Buitenpost op de Maandagen
te mogen behouden Jaar 1815 (4)
Sippama Wm. Rein , een proces verbaal van Opneming en Overdrachtvan het kantoor van Dijkstra H. W. laatstelijk geweest
Provinciaal waarnemende Ontvanger enz. jaar 1822 (5)
Sippama (Syppama) Jean M. ---- Syppama (Sippama) W. B?of R.? ontvanger der belastingen verzoekt om 14 dagen verlof van
enz. tot enz. en dat zijn zoon dit zal waarnemen omdat hij naar Utrecht moet enz. jaar 1823 ( 1)
Sippama ….?---- Boonstra F. A. een brief betrefende zijn tractement over het 3e kwartaal van 1816 wat hij nog steeds niet heeft
ontvangen wordt ook in genoemd de heer Sippama ….? Die de goedheid heeft gehad om gemeld Tractement te avanceeren enz.
brief onderteend door de dienaar van justitie Otterloo van G. J. op verzoek van Boonstra F. A. die verklaard dat hij niet kan
schrijven enz. jaar 1816 (1)
Sippama ….? van beroep Controleur der Directe Belastingen van de eerste Klasse en Giezen….? van beroep Landmeter met als
onderwerp: het opmeten van de grens van in het document genoemde Grietenijen enz. jaar 1820 (2)
Sippama Jan Marie ----Sippama W. B. Ontvanger te Beetgum verzoekt 8 dagen verlof omdat hij naar Utrecht gaat en draagd zijn
zoon Sippama Jan Marie voor om tijdelijk hem waar te nemen enz. en de toestemming Jaar 1823 (2)
Sippama Jean Marie hij is benoemd als Sunumeraire bij de Directe Belastingen enz. jaar 1823 (2)
Sippama Jean Marie, surnamerair bij de inspectie arr. van Sneek een handgeschreven request met handtekening van hem.
Onderwerp: dat de heer Moliere ….? Benoemd is tot Ontvanger enz. en deze bedankt heeft en dat bhij voor deze post wil
solliciteren enz. enz. jaar 1825 (5)
Sippama van Jean Marie 21 jaar geboren Den Haag, , Hij Staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie met o.a.
welke talen hij spreekt, vorige betrekking enz. over hem tot voordracht vande functie van Sunumerairen Directe Belastingen en
Accijnsen enz. te Oosterzee jaar 1823 (3)
Sippama van Jean Marie een staat met zijn handtekening zoals hij deze gewoonlijk als ambtenaar gebruikt jaar 1824 (2)
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Sippama van Jean Marie, Sollicitatie handgeschreven brief met handtekening voor de post van Ontvanger in Heeg , i.p.v de heer
Engelen van Daniel , jaar 1824 (6)
Sippama van W .Ontvanger te Beetgum verzoekt om verlof voor 2 weken en zijn plaatsvervanger is dan Velde van der J. jaar
1824 (2)
Sippama van W. R.---- Cats S. H. van beroep Griffier van de Stad Leeuwarden belast met de stedelijke ontvangsten enz. komt
ook in voor Sippama van W. R. Provinciaal Betaalmeester enz.
Jaar 1818 (1)
Sippama van W. R. Controleur van de 1e Klasse bij de administratie der Directe Belastingen te Leeuwarden aan hem wordt p
zijn request eervol ontslag verleend met een jaarlijks pensioen enz. jaar 1821 (3)
Sippama van W. R. hij is benoemd tot Controleur van de eerste klasse der Directe Belastingen en dat hij nog zijn ambtseed moet
gaan afleggen enz. jaar 1819 (1)
Sippama van W. R. hij ondertekend een brief als De Provinciaal Betaalmeester van Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende het afnemen van zijn eed enz. jaar 1815 (2)
Sippama van W. R. hij wordt benoemd als betaalmeester te Leeuwarden en zal op de 1e januari in functie treden jaar 1815 (2)
Sippama van W. R. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden
met vermelding van rang enz. jaar 1815 (5)
Sippama van W. R. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B.. 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)
Sippama van W. R. wordt vermeld met rang en in welke Compagnie in>>Bernh. Buma 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 (5
Sippama van Will. Reen Controle Leeuwarden Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de
voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier
(10)
Sippama van Willem Rein bevorens controleur de belastingen wordt benoemd tot ontvanger der belastingen te Menaldum i.p.v.
de heer Osinga J. A. welke is overleden enz. enz. met een tractement sjaars van fl. 400 enz. ook wordt er gesproken over een
jaarlijks pensioen van fl. 939.= enz. jaar 1822 (3)
Sippama van Willem Rein is aangesteld als ontvanger der belastingen te Menaldumenz. enz. o.a. een handgeschreven brief met
zijn handtekening jaar 1822 (2)
Sippama van Willem Rein---- Sitter de Maria Bouwina weduwe Sippama van Willem Rein in le3ven Ontvanger der Directe
Belastingen te Leeuwarden enz. het betreft een toekenning van een jaarlijks pensioen enz. jaar 1839 (4)
Sippama van Willem Rein te Beetgum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde
Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie
Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)
Sippama van Willem Rein, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op
de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met
10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)
Sippama W. B. Ontvanger te Beetgum verzoekt 8 dagen verlof omdat hij naar Utrecht gaat en draagd zijn zoon Sippama Jan
Marie voor om tijdelijk hem waar te nemen enz. en de toestemming Jaar 1823 (2)
Sippama W. R. 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)
Sippama W. R.---- Wal v.d. H. Kommandant der Schutterij van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Sippama W. R. Kapitein Kwartiermeester en Crop F. C?. 2e Luitenant en
Dirks N. J. heeft om ontslag gevraagd enz. jaar 1816 (1)
Sippama Willem Rein Luitenant Kwartiermeester en Orie Nicolaas Luit. Adjudant bij het bat. Der Stedelijke Schutterij van
Leeuwarden maar zij willen de rang van Kapitein omdat eerstgemelde dat ook te ’s Gravenhage en de 2e genoemde bij de
Friesche Nationale Garde enz. jaar 1814 (2)
Sippama Willem Rein wordt voorgedragen en benoemd tot Provinciaal Betaalmeester dit in de plaats van Breugel van R.
(Jonkheer) enz. jaar 1819 (4)
Sippema Akke Lijkles, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de
Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid
met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Sippema Jean Marie wordt Surnumerair thans te Sneek op de vacante post van Smidts H. J. die Eervol ontslag als ontvanger te
Scharnegoutum heeft gekregen enz. jaar 1823 (2)
Sippema van W. R. een instructie voor de provinciale Betaalmeester enz. jaar 1816 (2)
Sippens J. T. ---- Eijsinga I. F. van (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel ondertekend een document samen met de
zetters der Belastingen van genoemde gemeente enz. jaar 1822 (4)
Sippens J. T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Sippens J. T. 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)
Sippens J. T. 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)
Sippens Jacob, 7e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)
Sippens Jacob, 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)
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Sippens Jelle F. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Sippens Jelle T. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Sippens Jelle T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Sippens Jelle Thomas te Wommels 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)
Sippens Jelle Thomas te Wommels, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Wommels enz. enz. jaar 1822 (1)
Sippens Jelle Thomas te Wommels, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Wommels in 1823 die
dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Sippens T. J. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Sipperda Gerben Anskes 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 (9) hele dossier (30)
Sipperda Gerben 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 (9) hele dossier (30)
SipperdaGerben Ansones Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven Runderbeesten in
den jare 1819 en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te weinig hebben gehad van de totale
som fl. 14.250,00, jaar 1821 (2)
Sippes Hedzer 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)
Sippes Luitsen de weduwe, Arbeider te Huins met (17gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar 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)
Sippes Teunis te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14
Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)
Sipsma & De Vlas Y. Harlingen Schip de Prins van OranjeII, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Sipsma Gregorius Johan, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Sipsma Gregorius Johan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (6)
Sipsma Hendrik Heinrich, 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)
Sipsma J. J. te Idaard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van
Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie
Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele
Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Sipsma J. J. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de
Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op den
Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2
Sipsma Jacob J, te Rinsumageest 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)
Sipsma Jacob Johannes Huisman te Idaard 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)
Sipsma Jacob Johannes Huisman te Idaard, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Roordahuizum enz. enz. jaar 1822 (1)
Sipsma Jacob Johannes te Idaard Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Sipsma Jacob Johannes te Idaarderadeel, 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)
Sipsma Jacob Johannes wonende te Idaard, van Idaarderadeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het
teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Sipsma Jacob Johannes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Roordahuizum in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)
Sipsma Jakob Johannes----- Sytzama van M. P. D. Jonkheer en Sipsma Jakob Johannes zij zijn benoemd als schatter te Friens
enz. jaar 1823 (1)
Sipsma Johannes J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen
van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang
Sneek, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward
(17)
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Sipsma K. P. 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)
Deel I
Sipsma Reinder, 7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Blz. 23
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
00-00-1867
kolommen info. jaar 1866 (2)
Deel I
Sipsma Reinder, 7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Blz. 26
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
00-00-1867
kolommen info. jaar 1867 (2)
Deel I
Sipsma Reinder, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
Blz. 18
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info.
00-00-1866
jaar 1866 (2)
Deel I
Sipsma Reinder7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Blz. 33
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
00-00-1868
kolommen info. jaar 1868 (2)
701-23
Sipsma S. G. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland
10-07-1839
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)
372
Sirault---- Bergen in Henegouwen naar de Schelde, Conditien en Voorwaarden bereffend ehet graven van een nieuw te graven
02-05-1823
vaart, zal zijn een kanaal die aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen boven de sluis de vaart
zal lang worden omstreeks 25. 000 ellen verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het kanaal langs komt enwel ; Rosoir,
Bury, Peruwelz, Sirault, Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, Grandchamp, Calenelle, Leuze, Arondeau,
Fontain, Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, Conde, Schelde, Henegouwen met vetrnoeming van
Sluizen en Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9)
946-4
Sirks Louw moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Ferwoude) voor het tekort
30-09-1815
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar
1815 (5)
140-B-blz. 24 Sisema ….? de erven uit twee huizen in de Breedstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der
17-01-1815
Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)
jaar 1815.
29-01-1825
Sisseren Johannes Andries, Onderwerp een certificaat jaar 1825 (1)
37-C
22-03-1825
Sisseren van Johannes Andries te Aengwirden 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)
30-C
Sisseren van Lucas, 704 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden
gehuwden D manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen,
21-05-1824
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)
859-1+4
Sissinga W. K. (Siffinga?) 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 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)
29
Sisteren van Jan * 1796 , wonende te Heerenveen hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig
07-12-1813
voor den dienst onder Z.D.H. den Prince van Oranje in Holland hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813
(2)
707
Sisterman Jan J. , staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te
21-11-1816
Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen benodigde
kledingstukken, jaar 1816 (5)
810
Sisterman Jan J. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
13-11-1817
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
307
Sisterman Jan Jozef is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en een
31-03-1815
opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar 1815 (7) (1) gevangenen
nummer 268
51
Sitenga & de Jong Fa., een verleende vergunning (Groen) om met het schip de “Koophandel I “ gebruik te mogen maken van
24-04-1902
de Vaarwaters voorkomend in de Staat A onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen
enz. jaar 1902 (1)
52
Sitenga & de Jong Fa., een verleende vergunning (Groen) om met het schip de “Koophandel II“ gebruik te mogen maken van
07-05-1902
de Vaarwaters voorkomend in de Staat A onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen
enz. jaar 1902 (1)
91
Sitenga B. B. Stoomboot Kapitein te Sneek wonende geeft in een handgeschreven brief (2 stuks) met zijn handtekening eerbiedig
12-03-1896
te kennen aan de Gedeputeerde Staten dat hij gaarne voor zijn nieuwgebouwde Stoomboot genaamd de “Telegraaf “ lang 20
meter enz. een vergunning zou willen hebben enz. bijgaande een gedrukt kaartje met de Dienstregeling Sneek Lemmer v.v. enz.
jaar 1896 (6)
26
Sitenga B. B. te Sneek een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Concordia I“tot het Varen en Sleepen in Friesland
03-05-1900
waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1)
89
Sitenga B. B. te Sneek een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Telegraaf I “ met het
12-03-1896
reglement enz. jaar 1896 (1)
109, t/m 8
Sitenga B. B., De Telegraaf I , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele
05-02-1900
schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd
kregen enz. enz. jaar 1900 (11)
73
Sitenga B. B.te Lemmer , hij komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met stoomboten
04-03-1891
van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met diverse
informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3) dossier (9)
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Sitenga B. B.te Lemmer met zijn Boot de “Telegraaf” hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van
Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten
op de Provinciale vaarwaters enz. enz. jaar 1891 (6) dossier (13)
Sitenga B. Sneek Schip de Koophandel I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Sitenga Barend Lemmer Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Sitenga Barend Sneek Ondernemer , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Sitenga Barend Sneek Schip de Koophandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Sitenga BarendLemmer Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Sitinga Jelle Broers (ondertekent als Siettenga), ---- Overwijk Sjurkje (Sjiertje) Symons (Simons) weduwe van Katsma Syben
(Symen) wonende te IJlst de Burgemeester van de Stad IJlst geeft te kennen aan de Militaire raad dat behalve hare zoon Katsma
Klaas Sybes thans in active dienst in de Landmilitie nog zonen heeft als volgt: Katsma Symen Sybes * 14-05-1793, Katsma
Jacob Symens * 04-09-1795, Katsma Pieter Symens * 23-09-1797, Katsma Hessel Symens * 13-02-1800, Katsma Douwe
Symens * 26-05-1806 tevens een request van eerstgenoemde moeder dat haar zoon Katsma Klaas Sybes (Symens) die in de
landmilitie enz. door zijn werk als Scheepstimmerknecht voorziet in het onderhoud van haar en 5 broeders en dat zij van alle
onderhoud zou zijn verstoken enz. en verzoekt dan ook haar zoon Katsma Klaas Sybes (Symens) vrijstelling te verlenen tevens
erbij een ondertekende verklaring ter ondersteuning van haar request door Sitinga Jelle Broers(ondertekent als Siettenga),
Sneijder Jan Siemens, Post Jacob Ages onder IJlst en Wiersma Sipke Tjeerds te Heeg alle ongehuwd en zelf vallende in de
Landmilitie enz. enz. ook een verklaring van de President Burgemeester van IJlst Dijk van Lammert G. jaar 1814 (9)
Sitter de 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)
Sitter de J.---- Camphuis Thomas van Beroep Deurwaarder over de Gemeenten Beetgum, Berlicum en Dronrijp wonende te
marssum dat hij een klein rekwestje heeft ingeleverd bij de Grietman met de volgende inhoud dat Vries de Tjipke Pieters Agent
van Politie zijn ontslag heeft aangevraagd zou hij als Deurwaarder die post graag bekleed zien omdat de post van deurwaarder
niet voldoende opbrengt om van te bestaan evt. inlichtingen kunnen gehaald worden bij de Arr. Inspecteur Sitter de J. ook
aanwezig een getuigschrift ondertekend door Keth de F. , Hamerster A. J. en Oosterhoff K. dat hij van Best en Zedelijk allerzints
onberispelijk en volkomen lofwaardig enz. jaar 1840 (4)
Sitter de J.---- Stuten J. A. Controleur hij heeft zig bereid verklaard voor 4 dagen waar te nemen voor Sitter de J. Arr.
Inspecteur te Leeuwarden die een verzoek tot verlof heeft ingediend enz. jaar 1841 (3)
Sitter de J.---- Stuten J. A. neemt voor 4 dagen de functie waar van de Arrondissements Inspecteur te Leeuwarden Sitter de J. die
verlof vraagt in een door hem ondertekende brief enz. jaar 1841 (3)
Sitter de J.---- Stuten J. A. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een ondertekend document van Sitter de J. de Arrondissements
Inspecteur aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat aan hem wordt opgedragen om de functie van Sitter de J. enz. jaar
1841 (3)
Sitter de Johan Hendrik hij wordt vermeld met zijn handtekening in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog
Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info., Jaar 1841 (5)
Sitter de Maria Bouwina weduwe Sippama van Willem Rein in le3ven Ontvanger der Directe Belastingen te Leeuwarden enz.
het betreft een toekenning van een jaarlijks pensioen enz. jaar 1839 (4)
Sitter de R.---- Lalleman en van ?ddekinge (de erven) mitsgaders de heer Sitter de R. voor de erven Drews staat vermeld op een
document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat hun
ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van
F. A. te Groningen. Jaar 1817 (3)
Sitter de Rudolff---- Ruygh C. schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven Narva Balken
op den Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R. volgens hierover gelegde
documneten namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) gevoerd door de Kapitein Engels Aldert
Jan welke den 18e der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz. ook aanwezig een notarisakte van de Notaris Beets
Simon Theodorus met de navolgende getuigen Haas de Tijs en Zunderdorp Cornelis voor den zelfde firma Haas en Zunderdorp
wonende beide heren aan het Schild binnen de gemeente van Texel in quqliteit bij een notarisakte bij notaris Meyes Reinier en
zijn ambtgenoot te Amsterdam waarin genoemd wordt Lammerts Anne Sytses van beroep Koopman wonende binnen de stad
Amsterdam in qualiteit en gemagtigde van de heeren Nap Harm Harms wonende te Groningen en Post Eisse Schout der
Gemeente Winschoten en Tonkes Eppe Edies Schout der Gemeente Zuidbroek aldus procuratie bij de notaris Sitter de Rudolf
residerende te Winschotenwaarin magtig gemaakt is de heer Ruygh C. voornoemd in tegenwoordigheid van Grooff Reijer van
beroep Koopman en Disper Mees van beroep Sjouwerman verder genoemd openbaar notaris te Winschoten Sitter de R. en
Wessemann Friedrich Heinrich en Larche Klaas Pieter beide wonendete Winschoten verder Dorper S. Notaris te Amsterdam,
Bommel van B. vanwege de Regtbank en Helder J. Ck. Griffier jaar 1818 (13)
Sitter de S.---- Rooster H. Commies gestationeerd te Kollum hij wordt vermeld in een ondertekend document van Sitter de S. de
Arrondissements Inspecteur aan de Gouverneur van Vriesland betreffende verzoek tot verlof enz. jaar 1841 (3)
Sitter de te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek 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)
Sitter Johan Hendrik de vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met
functie en tractementen en waar en zijn handtekening enz. jaar 1839 (6)
Sittermans Jan Joseph hij is uit het Tuchthuis te Groningen ontvlugt en in het arrondissement Hoorn geapprehendeerd zijnde
wederom naar Groningen moest worden overgebragt door de Gendarmeri jaar 1813 (7)
Sivarti S. B. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde aan de 2e Klasse voor de 183e en 184e
Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)
Siverdsma Dooitze Teerdes, 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)
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Six tot Oterleek W. Jonkheer---- Hoop de A. Adjunct Inspecteur bij de Generale Thesaurie enz. hij wordt benoemd als
Inspecteur bij de Generale Thesaurie enz. i.p.v. Gratiaen J. die is overleden en den Commies van Staat Jonkheer Six tot Oterleek
W. thans geatt. Enz. enz. jaar 1821 (1)
Six van Oterleek Baron van hij verzoekt ontslag uit de post van Minister van Financien en hij ontvangt het grootkruis van de
orde van de Nederlandsche Leeuw enz. enz. hier wordt in genoemd Simons Noel jaar 1821 (3)
Sixema Jan Hopkens, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met
diverse kolommen met o.a. welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz. Jaar 1814 (2)
Sixma Baron van Heemstra, zijn benoeming en beediging tot Burgemeester van Doniawerstal jaar 1919 (5)
Sixma Cornelis Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12)
Sixma Cornelis Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat no.120/282 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel 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)
Sixma Cornelis Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Sixma Cornelis Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (6)
Sixma Cornelis Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8)
Sixma H. J. te Lollum 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)
Sixma H. J. te Lollum 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)
Sixma H. J. te Lollum 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)
Sixma H. J. te Lollum 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)
Sixma H. 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)
Sixma H. te Lollum 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)
Sixma H. te Lollum 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)
Sixma H. te Lollum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Sixma H. te Lollum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Sixma H. te Lollum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Sixma H. te Lollum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der
plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Sixma Haantje te Lollum 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)
Sixma Pieter Cornelis te Menaldumadeel, 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)
Sixma Pieter Cornelis, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12)
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Sixma Pieter Cornelis, wordt vermeld Nominatieve staat no.120/282 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel 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)
Sixma Pieter Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
Sixma Pieter Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (6)
Sixma Pieter Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8)
Sixma van Merr. , hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden
beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf in gevolge artikel 4 van het besluit
van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)
Sjaarda D. IJ. te Oosterend 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)
Sjaarda IJede D. 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)
Sjaarda (ook Sjarda) Jentje Douwes oud 32 jaar geb. Wirdum zoon van Douwes Jentje en Jetjes Sakers is plaatsvervanger van
Hiemstra S. B. hij is ingeschreven in het stamboek enz. ook aanwezig een Nationale Militie Attest opgestuurd door de Kolonel
Kommanderende het Bataillon Art. Nat. Militie No. 5 Gree la Doudart (laGree Doudart) te Namen jaar 1825 (3)
Sjaarda A. F. wegens Huur van desselfs Huizinge tot Casernering van enige 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)
Sjaarda Ale te Nieuwezijllen, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester
van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane
leveranties aan de Barakken de Militairen jaar 1814 (6) dossier (11)
Sjaarda Ate Jentjes---- Sjaarda Reinouw Jentjes huisvrouw van Algera Sjoerd Pieters te Dronrijp , Sjaarda Jan, Sjaarda Douwe,
te Wirdum, Sjaarda Jeltje Jentjes huisvrouw van Pompstra Jan Jacobs te Munnikezijl, Sjaarda Trijntje Tjeerds uisvrouw van
Hiemstra Hendrik Hendriks te Kollum, Sjaarda Hiltje Tjeerds huisvrouw van Lenstra Albert Hendriks te Buitenpost, Sjaarda
Dirk Tjeerds, te Kollum, Sjaarda Jetze Tjeerds te Munnikezijl, Sjaarda Ate Tjeerds te Burum, Sjaarda Cornelis Tjeerds te
Kollum alle erfgenamen van Sjaarda Ate Jentjes, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet
op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap , jaar 1824 (2)
Sjaarda Ate Tjeerds---- Sjaarda Reinouw Jentjes huisvrouw van Algera Sjoerd Pieters te Dronrijp , Sjaarda Jan, Sjaarda Douwe,
te Wirdum, Sjaarda Jeltje Jentjes huisvrouw van Pompstra Jan Jacobs te Munnikezijl, Sjaarda Trijntje Tjeerds uisvrouw van
Hiemstra Hendrik Hendriks te Kollum, Sjaarda Hiltje Tjeerds huisvrouw van Lenstra Albert Hendriks te Buitenpost, Sjaarda
Dirk Tjeerds, te Kollum, Sjaarda Jetze Tjeerds te Munnikezijl, Sjaarda Ate Tjeerds te Burum, Sjaarda Cornelis Tjeerds te
Kollum alle erfgenamen van Sjaarda Ate Jentjes, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet
op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap , jaar 1824 (2)
Sjaarda Cornelis Tjeerds---- Sjaarda Reinouw Jentjes huisvrouw van Algera Sjoerd Pieters te Dronrijp , Sjaarda Jan, Sjaarda
Douwe, te Wirdum, Sjaarda Jeltje Jentjes huisvrouw van Pompstra Jan Jacobs te Munnikezijl, Sjaarda Trijntje Tjeerds uisvrouw
van Hiemstra Hendrik Hendriks te Kollum, Sjaarda Hiltje Tjeerds huisvrouw van Lenstra Albert Hendriks te Buitenpost, Sjaarda
Dirk Tjeerds, te Kollum, Sjaarda Jetze Tjeerds te Munnikezijl, Sjaarda Ate Tjeerds te Burum, Sjaarda Cornelis Tjeerds te
Kollum alle erfgenamen van Sjaarda Ate Jentjes, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet
op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap , jaar 1824 (2)
Sjaarda D. J. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Sjaarda Dirk Tjeerds,---- Sjaarda Reinouw Jentjes huisvrouw van Algera Sjoerd Pieters te Dronrijp , Sjaarda Jan, Sjaarda Douwe,
te Wirdum, Sjaarda Jeltje Jentjes huisvrouw van Pompstra Jan Jacobs te Munnikezijl, Sjaarda Trijntje Tjeerds uisvrouw van
Hiemstra Hendrik Hendriks te Kollum, Sjaarda Hiltje Tjeerds huisvrouw van Lenstra Albert Hendriks te Buitenpost, Sjaarda
Dirk Tjeerds, te Kollum, Sjaarda Jetze Tjeerds te Munnikezijl, Sjaarda Ate Tjeerds te Burum, Sjaarda Cornelis Tjeerds te
Kollum alle erfgenamen van Sjaarda Ate Jentjes, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet
op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap , jaar 1824 (2)
Sjaarda Douwe,---- Sjaarda Reinouw Jentjes huisvrouw van Algera Sjoerd Pieters te Dronrijp , Sjaarda Jan, Sjaarda Douwe, te
Wirdum, Sjaarda Jeltje Jentjes huisvrouw van Pompstra Jan Jacobs te Munnikezijl, Sjaarda Trijntje Tjeerds uisvrouw van
Hiemstra Hendrik Hendriks te Kollum, Sjaarda Hiltje Tjeerds huisvrouw van Lenstra Albert Hendriks te Buitenpost, Sjaarda
Dirk Tjeerds, te Kollum, Sjaarda Jetze Tjeerds te Munnikezijl, Sjaarda Ate Tjeerds te Burum, Sjaarda Cornelis Tjeerds te
Kollum alle erfgenamen van Sjaarda Ate Jentjes, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet
op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap , jaar 1824 (2)
Sjaarda Durk te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen
of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen
een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”.
enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Sjaarda Hiltje Tjeerds---- Sjaarda Reinouw Jentjes huisvrouw van Algera Sjoerd Pieters te Dronrijp , Sjaarda Jan, Sjaarda
Douwe, te Wirdum, Sjaarda Jeltje Jentjes huisvrouw van Pompstra Jan Jacobs te Munnikezijl, Sjaarda Trijntje Tjeerds uisvrouw
van Hiemstra Hendrik Hendriks te Kollum, Sjaarda Hiltje Tjeerds huisvrouw van Lenstra Albert Hendriks te Buitenpost, Sjaarda
Dirk Tjeerds, te Kollum, Sjaarda Jetze Tjeerds te Munnikezijl, Sjaarda Ate Tjeerds te Burum, Sjaarda Cornelis Tjeerds te
Kollum alle erfgenamen van Sjaarda Ate Jentjes, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet
op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap , jaar 1824 (2)
Sjaarda J. D. hij is van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Luitenant Kolonel van het 2e Bataillon
Veld artillerie Sarraz De la te Bergen is eerstgenoemde overgegaan naar het Bataillon Art. Nat. Militie No. 5 te Namen jaar
1825 (1)
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Sjaarda Jan,---- Sjaarda Reinouw Jentjes huisvrouw van Algera Sjoerd Pieters te Dronrijp , Sjaarda Jan, Sjaarda Douwe, te
Wirdum, Sjaarda Jeltje Jentjes huisvrouw van Pompstra Jan Jacobs te Munnikezijl, Sjaarda Trijntje Tjeerds uisvrouw van
Hiemstra Hendrik Hendriks te Kollum, Sjaarda Hiltje Tjeerds huisvrouw van Lenstra Albert Hendriks te Buitenpost, Sjaarda
Dirk Tjeerds, te Kollum, Sjaarda Jetze Tjeerds te Munnikezijl, Sjaarda Ate Tjeerds te Burum, Sjaarda Cornelis Tjeerds te
Kollum alle erfgenamen van Sjaarda Ate Jentjes, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet
op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap , jaar 1824 (2)
Sjaarda Jeltje Jentjes---- Sjaarda Reinouw Jentjes huisvrouw van Algera Sjoerd Pieters te Dronrijp , Sjaarda Jan, Sjaarda Douwe,
te Wirdum, Sjaarda Jeltje Jentjes huisvrouw van Pompstra Jan Jacobs te Munnikezijl, Sjaarda Trijntje Tjeerds uisvrouw van
Hiemstra Hendrik Hendriks te Kollum, Sjaarda Hiltje Tjeerds huisvrouw van Lenstra Albert Hendriks te Buitenpost, Sjaarda
Dirk Tjeerds, te Kollum, Sjaarda Jetze Tjeerds te Munnikezijl, Sjaarda Ate Tjeerds te Burum, Sjaarda Cornelis Tjeerds te
Kollum alle erfgenamen van Sjaarda Ate Jentjes, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet
op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap , jaar 1824 (2)
Sjaarda Jentje Douwes (er stond Sjerda Jentje Douwe en is door de ambtenaar aangepast) 288 Weidum 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)
Sjaarda Jetze Tjeerds---- Sjaarda Reinouw Jentjes huisvrouw van Algera Sjoerd Pieters te Dronrijp , Sjaarda Jan, Sjaarda Douwe,
te Wirdum, Sjaarda Jeltje Jentjes huisvrouw van Pompstra Jan Jacobs te Munnikezijl, Sjaarda Trijntje Tjeerds uisvrouw van
Hiemstra Hendrik Hendriks te Kollum, Sjaarda Hiltje Tjeerds huisvrouw van Lenstra Albert Hendriks te Buitenpost, Sjaarda
Dirk Tjeerds, te Kollum, Sjaarda Jetze Tjeerds te Munnikezijl, Sjaarda Ate Tjeerds te Burum, Sjaarda Cornelis Tjeerds te
Kollum alle erfgenamen van Sjaarda Ate Jentjes, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet
op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap , jaar 1824 (2)
Sjaarda Johannes IJ, 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)
Sjaarda Reinouw Jentjes huisvrouw van Algera Sjoerd Pieters te Dronrijp , Sjaarda Jan, Sjaarda Douwe, te Wirdum, Sjaarda
Jeltje Jentjes huisvrouw van Pompstra Jan Jacobs te Munnikezijl, Sjaarda Trijntje Tjeerds uisvrouw van Hiemstra Hendrik
Hendriks te Kollum, Sjaarda Hiltje Tjeerds huisvrouw van Lenstra Albert Hendriks te Buitenpost, Sjaarda Dirk Tjeerds, te
Kollum, Sjaarda Jetze Tjeerds te Munnikezijl, Sjaarda Ate Tjeerds te Burum, Sjaarda Cornelis Tjeerds te Kollum alle
erfgenamen van Sjaarda Ate Jentjes, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet op tijd
afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap , jaar 1824 (2)
Sjaarda S. een door hem geschreven en ondertekende brief aan de Ontvanger der Belastingen dat 9 Nov. met de paspoorten aan
het kantoor van registratie hem geweigerd is enz. jaar 1814 (1)
Sjaarda Tjeerd Jentjes zijn rekening wordt betaald voor transport van Vleesch aan de Fransche Miltairen enz., hij komt voor in
een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het disrtict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier
(36)
Sjaarda Trijntje Tjeerds---- Sjaarda Reinouw Jentjes huisvrouw van Algera Sjoerd Pieters te Dronrijp , Sjaarda Jan, Sjaarda
Douwe, te Wirdum, Sjaarda Jeltje Jentjes huisvrouw van Pompstra Jan Jacobs te Munnikezijl, Sjaarda Trijntje Tjeerds uisvrouw
van Hiemstra Hendrik Hendriks te Kollum, Sjaarda Hiltje Tjeerds huisvrouw van Lenstra Albert Hendriks te Buitenpost, Sjaarda
Dirk Tjeerds, te Kollum, Sjaarda Jetze Tjeerds te Munnikezijl, Sjaarda Ate Tjeerds te Burum, Sjaarda Cornelis Tjeerds te
Kollum alle erfgenamen van Sjaarda Ate Jentjes, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet
op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap , jaar 1824 (2)
Sjaarda Watze te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen
of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen
een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”.
enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Sjaarda Y. D. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Sjaarda Y. D. , 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)
Sjaarda Y. 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)
Sjaarda Yde D., 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)
Sjaardema Klaas Wijnsen, 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)
Sjaardema L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)
Sjaardema Leen 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)
Sjaardema Pier Douwes---- Jong de U. G., Tekema Hessel Rommerts en Sjaardema Pier Douwes staan vermeld op een
document betreffende hun request en betrekkelijk de Visscherij enz. jaar 1814 (1)
Sjaardema Wijnsen D. te Schalsum hij staat vermeld in een document betreffende 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)
Sjaardema Wijsen Douwes, 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)
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Sjaerda Jede D. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Sjakke Johannes Albertus, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 16-04-1818 Den Haag, 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)
Sjarda Jan Johannes 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)
Sjarda Jan Johannes te Arum Staat vermeld op een Nominative Staat van miliciens met 11 kolommen informatie die ingelijfd
zijn bij de 7e afd. Inf. die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839 (7)
Sjarda Jentje Douwes te Leeuwarderadeel 5e Bat. Art. Mil. 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)
Sjarda Jentje Douwes te Leeuwarderadeel, 2e Bat. Veld. Art. 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)
Sjeddema Martenstaat 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)
Sjeids Feike 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)

Sjerda S. D. 9 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel 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)
1316 lijst 3Sjerks Greutte te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van
R.
de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een
22-10-1814
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)
1066-7
Sjerks H.---- Wijk van der H. nr. 2357 en haar kind Sjerks H. no. 2360 te Noordwolde onderstands Domicilie hebbende , de
28-10-1840
permanente commissie van de Maatschappij van Weldadigheid is gemachtigd om hen enz. jaar 1840 (2)
707
Sjerks Rigtje, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden
21-11-1816
van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen benodigde kledingstukken,
jaar 1816 (5)
307
Sjerks Rigtsje is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en een
31-03-1815
opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar 1815 (7) (1) gevangenen
nummer 106
938 blz. 6
Sjerks Rigtsje Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
30-11-1815
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
1196
Sjerks Wibbe te Oudwoude voor afkeuring van een paard voor de trein der Equipage, hij staat als crediteur op de Staat en
08-12-1814
Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude enz. jaar 1815 (4)
112, 120 08- Sjerp Marten Johannes geboren te Oldenbijlziel, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals
06-1814
kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2)
16, 17 +18
Sjerp Marten Johannes---- Jansen Hermen en Sjerp Marten Johannes beide staan genoteerd als gedeserteerd volgens den
30-06-1814
Luitenant Coll. Commandeerende de 1e Bat. Inf. Landmilitie te Amsterdam enz. jaar 1814 (3
30-C
Sjerps Bernardus, 220 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)
30-C ongeSjerps Bernardus, 487 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)
140-A blz.35 Sjerps Dirks Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Bozum , wordt vermeld in de Eeuwige Renten, in de
17-01-1815
Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden
(2) dossier (34) jaar 1815.
140-B-blz. 31 Sjerps Durk heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Bozum , wordt vermeld in de Eeuwige Renten, in de
17-01-1815
Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden
(2) dossier (34) jaar 1815.
788-3
Sjerps Haring de weduwe staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der
16-06-1814
Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig
tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan
bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (4)
1174-6
Sjerps Tjeerd, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het
27-02-1810
standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz., document jaar 1810 (2) dossier (9)
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Sjoeks P. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819
(3)
Sjoeks P. 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)
Sjoeks P. J. Assen van J. Hij ondertekend mede al lid van de Gemeenteraad Ee het navolgende document; Een quotisatia van de
vermelde Begoedigste Ingezetenen (195 gezinshoofden) dezer Gemeente Ee, een Staat van Pretensien wegens Paarden geleverd
door Romkes Egbert, Meinderts Pieter Meinderts, Hofman Auke Taekes ten Dienste der Russische Legers door de Gemeente Ee
in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Sjoeks P. J. Ondertekend als lid van de Gemeenteraad van Ee volgend 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)
Sjoeks Pieter Jans, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Sjoeks 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)
Sjoekstra P. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Sjoerd Antje---- 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)
Sjoerd Nijland, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)
Sjoerds Age---- 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)
Sjoerds Akke 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)
Sjoerds Antje---- Zondervan Lieuwe Jans, hij is een Deserteur en er is een uittreksel uit het stamboek waaruit blijkt dat hij o.a.
zoon is van Zondervan Jan en Sjoerds Antje geboren 1 Juli 1796 enz. totaal 9 kolommen informatie wat hij allemaal gedaan heeft
enz. jaar 1814 (3)
Sjoerds Ate 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)
Sjoerds Auke 288 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)
Sjoerds Auke te Bolsward 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)

Sjoerds C. te Goutum 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)
Sjoerds D. de weduwe te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Sjoerds Dirk wonende te Indijk, de Zetters van Koudum vinden dat hij in de releve van onbebouwde eigendommen vermeld
moet worden als bezitter van 3 pondenmaten (1 pondemaat is ca. 0.38 hectare) greide aangewas 5e klasse enz. enz. jaar 1820 (1)
Sjoerds Dirk en belendende percelen komt voor in; Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de
processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819 die uit kracht van de wet van 9
febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte en in koop gegunde domeinen onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden
vermeld in de finale akte en Brouwer Gerben Jetzes, Kool van Heerens Wesselius Balster en Wielandt Jarich Tadema en
Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz. jaar 1820 ( 5- dossier 92 )
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Sjoerds Dirk genoemd als eigenaar---- 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 Onranjewoud gelegen enz. enz. 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 )
Sjoerds Dirk te Pietersbierum, 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)
Sjoerds Djette, 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)
Sjoerds Douwe voor het transporteren van 2 zieken: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van
Betterwird over voorgaande jaren benevens die van 1814 te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)
Sjoerds Durk Geeft met eerbied te kennen enz. dat hij enz. enz een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan
uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening
Jaar 1821 (4)
Sjoerds Durk in de Broek, 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) (Doniawerstal)
Sjoerds Eerde zijn rekening wordt betaald wegens Aardewerk (Graafwerk) te Texel enz., hij komt voor in een dossier
betreffende Administratie Belastingen uit het ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)
Sjoerds Evert 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)
Sjoerds Frouwkje 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)
Sjoerds G. J. Schipper, jaar 1837

Sjoerds Geert de weduwe, Boerinne te Jellum met (12 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar 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)
481, 14
Sjoerds Gerardus wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene
06-06-1814
Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
481, 7
Sjoerds Gerardus, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
06-06-1814
onderhoud der Dorpsarmen enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
1316 lijst 3-L. Sjoerds Gerrit te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van
22-10-1814
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)
410-15
Sjoerds Gerrit 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)
627-5 + 7
Sjoerds Gosse wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
21-06-1815
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 (8) dossier (15)
90
Sjoerds Hartman te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van Hindelopen , een plan van Quotifisatie
04-02-1814
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)
1475
Sjoerds Hartman, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
05-10-1918
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
410-14
Sjoerds Haye 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)
841/10-C
Sjoerds Heeres Freerk Een staat van Miliciens dienende in het Alg. Depot Landmacht no. 33, waarin vermeld de namen van
26-08-1841
soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)
399-61, 62,
Sjoerds Hendrik en Sybren, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
63, 64 en 66
Akkerwoude jaar 1812 (6)
10-05-1814
1475
Sjoerds Hendrik, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
05-10-1918
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
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Sjoerds 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)
Sjoerds Hendrik, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en
Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat
betaald moet worden, Jaar 1814 (5)
Sjoerds Hinke---- Muelen van der Andries Volkerts, geboren te Bolsward 23 jaar, zoon van Volkert Anders en Hinke Sjoerds, hij
is gedeserteerd en wordt gezocht, op de staat is vermeld zijn Signalement en verder gegegevens van/over hem. enz. jaar 1814 (2)
Sjoerds Hinke weduwe van Andries Folkert, het betreft dat de Schout Kingma H. J. L. van Makkum de Bode Schaaf Klaas
Gerlofs naar eerstgenoemdes huis heeft gestuurd om te onderzoeken of Meulen van der Andries Folkertszich aldaar ophield
maar de moeder wist niet waar Andries was maar dat na een beetje doorvragen Andries ineens wel aanwezig was en zig enz., dat
hij als de Deserteur 3e Batt. Landmilitie enz. jaar 1815 (3)
Sjoerds IJ. 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)
Sjoerds IJnze 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)
Sjoerds IJpe---- 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)
Sjoerds Jacob Hij word vermeld als Debiteur op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m 1811
enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814 (11)
Sjoerds Jacob wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & 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)
Sjoerds Jan ---- Gevangenissen te Leeuwarden; Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin
staat de goederen en de prijs die hij voor de Turf bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)
Sjoerds Jan wegens transporteren van een zieke Militaire van Koten naar enz. , 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)
Sjoerds Jan , wegens krankzinnigheid opgenomen in de gevangenis maar aan de rechter te Sneek wordt gevraagd om een
andere oplossing omdat een gevangenis geen geschikte plaats voor hem is. Jaar 1816 (3)
Sjoerds Jappe hartmans staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der
ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden uitgereikt afdeling Grenadiers enz. jaar 1841
(5)
Sjoerds Jeen te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden
en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Sjoerds Jelle Geeft met eerbied te kennen enz. dat hij enz. enz een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan
uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening
Jaar 1821 (4)
Sjoerds Johannis 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)
Sjoerds Johs. te Schettens 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)
Sjoerds Joost 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)
Sjoerds Jouke 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)
Sjoerds Klaaske 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)
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Sjoerds Kornelis te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Sjoerds Lammert de weduwe te Augustinusga Omdat zij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op:
de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Sjoerds Lieuwe heeft in huur een Huizing en Schuur en Hornleger te Marssumen groot enz. belast met fl. enz. wordt vermeld op
de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580
tot den laatsten December 1809 op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd
geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht) en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene
Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60)
Sjoerds Lucas 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)
Sjoerds Lysbeth, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude
jaar 1812 (3)
Sjoerds M. te Beers 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)
Sjoerds Marten heeft in huur een stuk Greide aan de Marssumer Binnendijk groot enz. belast met fl. enz. wordt vermeld op de
Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot
den laatsten December 1809 op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar
in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht) en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der
Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60)
Sjoerds Meindert te Sexbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Sjoerds Meindert, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Wouterswoude jaar 1812 (3)
Sjoerds Murk 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)
Sjoerds Nanne heeft in huur een stuk Bouwland te Marssum en groot enz. belast met fl. enz. wordt vermeld op de Generale
Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den
laatsten December 1809 op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de
jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht) en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der
Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60)
Sjoerds Pier --- 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)
Sjoerds Pieter , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude
jaar 1812 (3)
Sjoerds Pieter Foeken 43 jaar hij wordt voorgedragen voor de post van Griffier bij het Vredegerecht Dokkum i.p.v. Slooten van
A. die tot Notaris is benoemd. Jaar 1818 (2)
Sjoerds Pieter 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)
Sjoerds Pieter te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Sjoerds Pieter, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude
jaar 1812 (3)
Sjoerds Pieter, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude
jaar 1812 (3)
Sjoerds Pieter, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude
jaar 1812 (3)
Sjoerds Pieter, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude
jaar 1812 (3)
Sjoerds Pieter, 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)
Sjoerds Roel in de Broek, 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) (Doniawerstal)
Sjoerds Ruurd de weduwe van, staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden
der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-:
achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert
dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)
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Sjoerds Ruurd heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te Miedum , wordt vermeld in de Eeuwige Renten, in
de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen nder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad
Leeuwarden (3) dossier (34) jaar 1815.
Sjoerds S. te Teerns 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)
Sjoerds Sake de weduwe wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins op een Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Sjoerds Sible moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Longerhouw) voor het
tekort komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz.
jaar 1815 (5)
Sjoerds Sijtze---- Haisma T. (Tjalling) Schout van de gemeente Bergum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Barteles Gertje huisvrouw van Sjoerds Sijtze thans wonende te Kuikhorn onder Bergum provisioneel gehuisvest is
bij de weduwe Feijes Sape en dat eerstgenoemde nog veel goederen bezitten om hen enige bijstand te kunnen geven enz. jaar
1816 (1)
Sjoerds Sikke--- Gorter J. S. Landbouwer en Pel Aaltje weduwe van Sjoerds Sikke beide wonende onder het behoor van
Leeuwarden, request in een handgeschreven brief met hun handtekening zij beklagen zich over het schieten naar de schijf in het
exercitie veld door de militairen alhier, met het antwoord dat het verhoogd en verbreed gaat worden enz. enz. jaar 1841 (6)
Sjoerds Sipke Suppleant van den Vrederegter van het Canton Hallum en lid vn de gemeenteraad van Het Bildt, zijn naam komt
voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van Tietjerksteradeel, Achtkarspelen , Kollumerland, Dantumadeel ,
Westdongeradeel, Dokkum, Oostdongeradeel, Ferwerderadeel, Menaldumadeel, Bildt Het, Franeker, Franekeradeel,
Harlingen, Barradeel, Vlieland, Terschelling Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen
van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan zoals de
Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48)
Sjoerds Sipke 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)
Sjoerds Sipke te Minnertsga, 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)
Sjoerds Sipke te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Sjoerds Sybren en Hendrik , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Sjoerds Sybren en Hendrik , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te
Akkerwoude jaar 1812 (2)
Sjoerds Sybren, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
jaar 1812 (2)
Sjoerds Tabe de weduwe te Rijperkerk , staat op: Gedetailleerde staat wegens gedane uitschotten door Duursma Geert Jans
Secretaris bij het Schoutambt van Hardegarijp enz. wegens geleverde Turf aan de Nagtwagt aldaar enz. jaar 1815 (5)
Sjoerds Thomas wegens leverantie van een Schuite Baggelaar aan het regthuis enz. 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)
Sjoerds Tomas, 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)
Sjoerds Trijntje 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)
Sjoerds Wiebren---- Jorissen Jacob Jz. Controleur der belastingen heeft in tegenwoordigheid van de Heer Schout van Bolsward
aan den Heer Visscher T. C. ontvanger te Bolsward het ontvang overgedragen verder heeft hij zig begeven naar ten huize van de
Heer Kingma H. J. L. Schout van deze gemeente en samen hebben zij zig begeven naar het huis van Eekma Saco Ontvanger der
Directe Belastingen ten einde desselfs boeken en kas op te nemen om deze over te dragen aan de heer Canter Visscher T. in de te
overdragen papieren worden vermeld; Harings Cornelis, Doekles Sjoerd de weduwe, Ottes Sjoerd, Sjoerds Wiebren, Taetzes
Pietre, Vecht van der J. M., Wielenga Cornelis Jan, Zijlstra Jan T., Wiersma Otte Jans enz. jaar 1816 (7)
Sjoerds Wietske, 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 (2)
Sjoerds Wietske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)
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Sjoerds Wietske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (5)
Sjoerds Wijtse ondertekend mede een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door
eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate
executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie
Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Sjoerds Wytse als Diaken,ondertekend het stuk>>> het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de
Hervormde ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W.
Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
Sjoerds Wytske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (6)
Sjoerds Wytze wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van
Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure
dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)
Sjoerds Wytze,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde
ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. Predikant in
gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)
Sjoerds Ymkje 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)
Sjoerds Ynze moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Ferwoude) voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar
1815 (5)
Sjoerds Ype 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)
Sjoerdsma A. voor vragt van hier (Dokkum) naar Leeuwarden, Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden
van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)
Sjoerdsma G. S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Anjum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Sjoerdsma J. G. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Holwerd Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Sjoerdsma Jan Nijmegen Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1)
Sjoerdsma Jan, 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)
Sjoerdsma Pieter Foekes---- Goslings ….? President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Joha A. Capitein en Peerlkamp P. H. 2e Luitenant en Auditeur van
hier naar elders zijn vertrokken dewelke de eerste geplaatst als Ontvanger der Belastingen te Franeker en de laatste Rector aan de
Latijnsche Scholen te Haarlem en er wordt voorgedragen voor deze posten in de Schutterij de heren Sinia R inse Houder van de
Bank van Lening en Ploegsma Albert Tjiepkes Slager, Schonegevel Pieter Kuiper Wolhandelaar, Sjoerdsma Pieter Foekes
Geweezen Procureur en Posthuma Gerhardus Wijbes Openbaar Notaris enz. jaar 1816 (2)
Sjoerdsma Pieter Foekes tot Auditeur voorgedragen en de Minister van Binnenlandsche zaken wil een onderzoek of hij samen
met de andere voorgedragene personen overeenkomstig het gemeld besluit tot de vacerende Charges gerechtigd zijn enz. jaar
1816 (4)
Sjoerdsma Wijtze, 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)
Sjoerdsma Wybe Sjoerds, 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)
Sjoerdsma Wytze, 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)
Sjolkema A. C. een stuk over het functioneren van hem als onderwijzer te Grouw en hij wordt daarin genoemd hieraan hapert
het echter bij hem enz. de jonge Sjollema was na een weesmeisje aan zijn zorg toevertrouwd te hebben moeten huwen van de
weeshuisschool enz. enz. hij gaat ook naar de school in St. Nicolaasga maar zijn gebrekkige en wanstallige lichaamsgestalte was
de reden dat hij daar niet werd aangesteld enz. een varhaal wat zo een beetje zijn hele carrière beschrijft met klachten overal enz.
enz. jaar ook de Instructie voor Kinderschoolhouder in Grouw 1822 (21)
Sjollema A.---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners van Grouw die hunne kinderen
niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is willen hun kinderen dan ook naar den
tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 1822 (6)
Sjollema A. C. Onderwijzer in het Oud Burger Weeshuis te Sneek ( 2) jaar 1818
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)
Sjollema Andries K. Onderwijzer 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
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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)
Sjollema C. P. (Claas P.)---- Haverschmidt te Leeuwarden staat als uitvoerder van 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)
Sjollema C. V. & Deelstra Tjeerd c.s. een aantekening betrefende extract vonnissen enz. jaar 1841 (2)
Sjollema Claas (Klaas) Pieters Scheepstimmerman te Grouw Onderwerp: een request dat hij op stapel heeft staan een Kofschip
voorzien van enz. enz. dat hij het Kofschip wenst te verloten enz. enz. verder wordt genoemd de opbrengst en de inventaris enz.
jaar 1822 (7)
Sjollema Claas P.---- 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)
Sjollema Claas P.---- Bonstra Jacob Sijmons staat vermeld in een door Sjollema Claas P. waarnemend Grietman van
Idaarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende hem te herinneren aan zijne verpligting tot het
stellen van een ander plaatsvervanger enz. jaar 1841 (4)
Sjollema Claas Piers , Scheepstimmerbaas , hij is candidaat voor de post van Plaatsvervanger van het Vredegerecht te Sneek jaar
1819 (2
Sjollema Claas Piers te Idaarderadeel, 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)
Sjollema Claas Pieters te Grouw van beroep Scheepstimmerman het betreft zijn Request houdende het verzoek om te doen
verloten een Nieuw Kofschip, er bestaat volgens de grietman van Idaarderadeel geen bezwaren tegen omdat anders het schadelijk
zou zijn wegens de slapheid in de scheepvaart enz., jaar 1822 (1)
Sjollema D. weens Verwen en Glazenmaken aan het gebouw wordt vermeld op de Memorie van de Schout van de Gemeente
Haske betreffende de ingestorte gemeente huizen en de daarop volgende onvermijdelijke kosten enz. en aldus voorgedragen bij
de Raad der Gemeente enz. jaar 1814 (4)
Sjollema D.---- Dalmolen H. W. (HenricusWalradus)Assessor te Nijehaske waarnemende de functie van Grietman van
Haskerland is uit het midden van de bevolking benoemd bij hoofdelijke stemming commissie enz. enz. Onderwerp: de in de
gemeente Oude en Nijehaske door het Zeewater van have en goed beroofd in enkele hoger gelegen woningen en schepenen enz.
Onderwerp: de overstroming enz. de navolgende personen ondertekenen dit document Boelens van J.H., Waal de G., Terwisga
van A., Tuijmelaar Siebe, Gerritsma G. E., Tieleman F., Bruijn de H., Hemmenga J. H., Sjollema D. jaar 1825 (4)
Sjollema Dirk komt voor in een dossier en vermeld op een Extract uit het register der Repartitie van de Ingezetenen van de
Gemeente Haske enz. jaar 1815 (3)
Sjollema Durk voor verven van 300 pieke stokken Is vermeld op een Lijst van uitgaven in de Gemeente Haske op autorisatie uit
de onvoorziene Uitgaven ter beschikking van den Departementalen Ambtenaar Jaar 1815 (7)
Sjollema J. Koperslager te Heerenveen voor het maken van drie trommelsen 2 fluiten de somma van Fl. enz. enz.. Gedetailleerde
staatt den door den schout van de gemeente Knijpe gedane betalingen uit het fonds voor Onvoorzene uitgaven dienst 1814 , jaar
1815 (3)
Sjollema J. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending
in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Sjollema J. voor 3 koperen bussen voor de Pijpers enz. enz. Is vermeld op een Lijst van uitgaven in de Gemeente Haske op
autorisatie uit de onvoorziene Uitgaven ter beschikking van den Departementalen Ambtenaar Jaar 1815 (7)
Sjollema Jan --- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman en Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) Assessor van de Grietenij
Schoterland, het betreft de Belasting op het Personeel en de Administratie der Directe Belastingen uit de Heeren Doesburgh van
Willem controleur van de Divisie en Jongstra Frans Annes Ontvager der Gemeente benoemen bij deze tot Schatter en Bijschatter
resp. Attema Gerrit Gooitzens, Greijdanus Jelle Petrus Jacobus, Overdiep Atze Jelles, Paulides Johannes Paulus en Sjollema Jan
enz. jaar 1823 (4)
Sjollema Jan voor leverantie 5 nieuwe trommels enz. Is vermeld op een Lijst van uitgaven in de Gemeente Haske op autorisatie
uit de onvoorziene Uitgaven ter beschikking van den Departementalen Ambtenaar Jaar 1815 (7)
Sjollema Joannes Hazes---- Vries de Pieter Hettes te Grouw , een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp:
verzoekt om vergoeding voor de schade aan zijn schip bij het doorvaren van de brug aan de Oude Schouw over de Nieuwe
Wetering wegens het niet op tijd opdraaien van de brug door den brugwachter enz. tevens een handgeschreven brief van de
scheepstimmerman Joannes Hazes Sjollema en Foke Durks Zeldenrust betreffende de schade aan het schip met hun
handtekeningen enz. jaar 1841 (11)
Sjollema Joh. K. Koopman 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)
Sjollema Klaas P de assessor van Grouw ondertekend het document 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)
Sjollema Klaas P. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de
Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op den
Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2
Sjollema Klaas P. (WG) Grietman van Idaarderadeel ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent
biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke
dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Sjollema Klaas P. Scheepstimmerman 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
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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)
Sjollema Klaas P., Onderwerp de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant van
Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van Martens Sytze enz. enz. en tot
aan het weiland van de weduwe Martens Pieter enz. enz. tot aan de Botmeer ten Oosten van de Weilanden van Lyclama a
Nijeholt en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit document wordt
getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., Boer
de T. J., , Asperen van G?, Sjollema Klaas P., Koldijk M. G., Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820 (3)
Sjollema Klaas Peter, Scheeps Timmerman te Grouw Onderwerp: een vergunning te bekomen om te verloten een door hem zelf
gebouwd Kofschip enz. enz. jaar 1823 (1)
Sjollema Klaas Piers Scheepstimmerman te Grouw hij verzoekt te mogen verloten een kofschip enz. en Lemborgh Johannes
H. te Groningen hij verzoekt te mogen verloten 2 kofschepen jaar 1823 (2)
Sjollema Klaas Piers ---- Asperen van Gabe en Sjollema Klaas Piers ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland,
waarin hij met verschuldigde eerbied geeft te kennen dat zij in functie als Kerkvoogden van Grouw dat zij genoodzaakt zijn enz. ,
Jaar 1814 (1)
Sjollema Klaas Piers , hij wordt vermeld in een Extract uit eene bekendmaking door de Provisionele Schout der gemeente
Jorwert die aan de mannen van het 10e Bataillon van de Landstorm ter goedkeuring wordt voorgedragen als officier met
vermelding van rang en plaats waar gelegerd/wonende samen met anderen enz. jaar 1814 (3)
Sjollema Klaas Piers, Scheepstimmerman wonende te Grouw, Onderwerp: verzoekt een Kofschip te mogen verloten enz. maar
dit verzoek is van de hand gewezen jaar 1823 (1)
Sjollema Pier C. van beroep Grofsmid 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)
Sjollema Pier K. Smisknecht 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)
Sjolles Ate wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo
van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
Sjolles Ate, 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)
Sjolles Jacob wegens het Doodskleed over zijn Doodskist wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans
Nauta jaar 1814 (4)
Sjonger Bauke, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Sjonstra A. Rentenier 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)
Sjonstra H. D. , 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)
Sjonstra H. D. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Sjonstra H. D., Hij is lid der raad der Gemeente Oosterend en tekend mede het document betreffende; 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)
Sjoorda P. 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)
Sjoorda Dirk K. Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
Sjoorda Jeltje K., 262 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)
Sjoorda Jeltje K., 295 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
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)
Sjoorda Jeltje K., 53 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt
gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Sjoorda Jeltje O., 178 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)
Sjoorda Pieter J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
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Sjoorda Pietr J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Sjoorda T. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Sjors Jacobus Hermse en Haanstra Aaltje uit Sneek zullen als familie een kind onderhouden enz. , wordt vermeld in het dossier
Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden enz.
jaar 1834 (10)
Sjors Pieternella Joh’s, 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 (9)
Sjors Pieternella Joh’s, 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 (3)
Sjoukema Douwe Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard op
een Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard,
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Sjoukema K. J. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: 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)
Sjoukema Klaas Jans 137 Wieuwerd 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)
Sjoukema S. 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)
Sjoukes Andries, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Murmerwoude jaar 1812 (3)
Sjoukes Andries, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Murmerwoude jaar 1812 (3)
Sjoukes Geert 4 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a.
overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een
nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere
omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar
1841 (7)
Sjoukes Gerben heeft in Huur 4 pondematen op Huizumer Nieuwland bij Boxumerdam en nog een ½ pondemaat tegen eeuwige
rente aan de erven van Lely Joh’s enz. enz., enz. en wordt vermeld in de Grote Grondpachten die weer staan op de Generale
Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den
laatsten December 1809 op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de
jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht) en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der
Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (5) dossier (60)
Sjoukes Gerben wordt vermeld op een brief van Hibma T. K. Administrerend Diaken van Nijland (Hibma schrijft en
ondertekend de brief) aan de Gouverneur van Vriesland met de mededeling in welk huis op welk perceel eerstgenoemde huur
betaald, op de enveloppe staat geschreven Op de Dille van het Schip gegeven enz. jaar 1814 (2)
Sjoukes Gerbrig Kasteleinsche van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met
8 kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Sjoukes Hendrik zijn vrouw, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Murmerwoude jaar 1812 (3)
Sjoukes Hiltje te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen
of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen
een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”.
enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Sjoukes Lieuwe te Dedgum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Sjoukes Rykele, ---- Kaastra S. Aanbesteding voor het leveren van wortelen en selderij aan het huis van Arrest te Leeuwarden
zijn borg is Sjoukes Rykele met hun beider handtekeningen, enz. enz. jaar 1814 (4)
Sjoukes S. te Joure hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Sjoukes Siebren 17 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van
Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt.
Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e
augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)
Sjoukes Sjoukjen, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te
Murmerwoude jaar 1812 (3)
Sjoukje …..?, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
jaar 1812 (2)
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Sjouks P. J. te Ee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Sjouw van der Jan, 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)
Sjouwer Ellert de erven 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)
Sjouwes Neeltje 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)
Sjouwkes Gatze moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort
komende op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar
1815 (5)
Sjouwkes Hendrik, Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten) en wordt
vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz. jaar 1815 (3)
Sjouwkes 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)

Sjouwsma K. T. ,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)
7-A bijlage 1 Sjuurman Hendrik, 52 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Mannen Huis Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
Arrest
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)
01-03-1825
Skeen J. Kapitein van het verongelukte schip de The Skeen, staat vermeld op een Summiere vermeld in de staat van de gemeente
18-A-1 en 18- Westdongeradeel, van de strandingen en aanspoelingen en bergingen die op de eilanden van de provincie Vriesland hebben
2-A
plaats gehad in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (6) dossier (11)
15-A
Skeen Laurence Kapitein op de The Skeen ,onderwerp; geborgen goederen van zijn schip vergaan 24 Augustus 1824 tussen
04-10-1824
Schiermonnikoog en Rottum enz. jaar 1824 (10)
2-A
Skogsberg Thomas Stockholm Kapitein op de Nepthunis, jaar 1824 (5)
01-11-1824
557/14
Slaaf Tamme van beroep Chalouproeyer op en klaringsvaartuig liggende bij de Engelmansplaats jaar 1840
1131
01-06-1840
7-A bijlage 2 Slaaf Oebele, 134 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
Mannen Huis inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar
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 bijlage 1 Slaaf Oebele, 138 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative
Mannen Huis lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing
Arrest
van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent
26-03-1824
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)
7-A bijlage 1 Slaaf Oebele, 249 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative
Mannen
lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing
Correctie
van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent
26-03-1824
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)
7-A bijlage 1 Slaaf Oeble, 147 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative
Mannen Huis lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing
Arrest
van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent
26-03-1824
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
Slaategraaf Maayke staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor
11-10-1827
vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3)
totale dossier (9)
12
Slacht v. der Harm Grootegast Kapitein dienst Grootegast Groningen en Grootegast Leeuwarden, Dossier met Advertenties en
29-09-1898
ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 18821918
109, t/m 8
Slacht van der H, te Grootegast Koophandel III , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd
05-02-1900
omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer
toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)
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Slacht van der H. te Grootegast een verleende vergunning (Wit) tot Varen in Friesland met de “Koophandel III ” met het
reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1)
Slacht van der Harm, Stoombootkapitein te Grootegast deelt o.a. in een advertentie mede dat hij een dienst zal openen tot
vervoer van Personen , Goederen en Vee van Grootegast-Groningen v.v. en Grootegast-Leeuwarden v.v. de stoomboot ook
wordt vermeld de tarieven en vertrektijden en alle stopplaatsen enz. jaar 1898 (4)
Slade Thos. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB ,
Plymouth, August, 1841 , jaar 18941 (2)
Slag Christoffel 44 is zijn volgnummer en Zwolle 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)
Slag Christoffel 643 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)
Slag Christoffel 643 is zijn volgnummer bij de 1e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent
bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Slag Christoffel staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e
afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen
welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar
1817 (4)
Slag Martinus, 475 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)
Slager & Koopman 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)
Slager Ane M. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier
(21)
Slager Ane. M. te Ferwerd Beurt en Veerdienst van Ferwerd naar Leeuwarden en Dokkum, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1806 (8).
Slager Cornelis staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat.
Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen
informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door
Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)
Slager Eize H., 146 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)
Slager Harmen 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 Overijssel jaar 1819 (4)
Slager Jacob Jelles te Hallum, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)
Slager Jacob Jelles te Hallum, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Alberda ….? Die ten
aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven
manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen
worden enz. enz. jaar 1814 (6)
Slager Jan Alberts 8 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)
Slager Jan Alberts---- Goffinet ….? Commandant der 1e Kompagnie van het Bataillon Nat. Mil. no. 1 ondertekend een Extract
uit het Stamboek van de Gedeserteerde Korporaal Weber Johan Ferdinant een document met 9 kolommen informatie zoals zijn
vader Weber Hendrik en zijn moeder Olschifka Catharina en dat hij geboren is 08-01-1790 te Koningsbergen en hij als
plaatsvervanger diende voor Slager Jan Alberts zijn signalement enz. jaar 1816 (2)
Slager Jan Alberts---- Guilerit F. A. Luitenant Colonel commanderende het 1e Bataillon Landmilitie geeft kennis dat Andriessen
J. Julius gedeserteerd was enz. alsmede nog 2 remplaçanten en wel Storm Jacob geboren te Braunshart die gedeserteerd is hij was
remplaçant van Slager Jan Alberts te Dragten die ten spoedigste enz. en Brink Ariaan die gedeserteerd is en remplaçant van
Hoekstra Ulbe Gosse die ten spoedigste enz. en er wordt opsporing verzocht enz. enz. jaar 1814 (2) (dossier 4)
Slager Jan Alberts staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het
Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)
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Slager Jan Alberts---- Storm Jacob zoon van Storm Jacob en Holtman (Hoffman?) Elisabeth geboren 21-10-1789 te
Hessendarm?? Plaatsvervanger voor Slager Jan Alberts, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een
signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2)
Slager Jan Lammerts,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)
Slager L. L. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Slager Lolke L. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van
Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum,
jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)
Slager Pieter M. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden) der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier
(21)
Slager Pieter St. Jacobaparochie Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Slager Pieter St. Jacobaparochie Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Slager Reinder, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Slager Roelof Lamberts 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)
Slager Roelof Lamberts 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)
Slager T. G. Blija Schipper op de Twee Gebroeders vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen
informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)
Slageren Bauke Meyes hij is de meest geschikte candidaat voor schoolonderwijzer te St. Nicolaasga enz. jaar 1820 (1)
Slageren Heye Hendriks, 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)
Slageren van B. M., ---- Visser Wybe Annes 2e rang van schoolonderwijzer, Onderwerp: een op 5 November gehouden
vergelijkend examen voor de school van Follega waarbij hij tot de school van Follega is gestemd verder worden er een tal van
stukjes geschreven waarom hij deze functie krijgt zoals o.a. bekwaamheid, goed en voorbeeldig gedrag enz. enz. verder worden
er genoemd de onderwijzer , Slageren van B. M., Maan van der L. , Wassenaar J. T., Baan van der N. R. , Kluwer K. H.,
Donker T. , Ringers Minse, Vries de Hendrik, Prikken H. , Simonides M. , Meulen van der T., Koopmans Anske , Pietersen H.,
Fortuin K. H., Zijlstra Y. F., met hun rang als onderwijzer vermeld en een heel verhaal daarover. Jar 1822 (10)
Slageren van Bauke Meijes hij is benoemd als onderwijzer der jeugd te Sint Nicolaasga jaar 1821 (1)
Slageren van Bauke Meijes bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is aangesteld op de school van Sint Nicolaasga ook
wordt genoemd de Schoolopzichter Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum jaar 1820 (1)
Slageren van D. M. te Heeg 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)
Slageren van D. M. te Heeg 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)
Slageren van Meijer Hendr. 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)
Slageren van Meye Hendriks , Hij wordt vermeld op een document van; reclames wegens aan de besmettelijke Runder of
Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz. en hoeveel stuks
hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is (11)
Slageren van Meyer Hendr’s 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)
Slaghek E. en J. te Amsterdam als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Slaghek E. en J. te Amsterdam te staat als uitvoerder vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en
Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze
Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Slaghek E. J. te Amsterdam en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
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Slaghek E. J. uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij
Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een
document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Slaghek J. en E. te Amsterdam staat als uitvoerder vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en
Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze
Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Slaghek, E. J. Slaghek wonende te Amsterdam, , jaar 1838
Slagman Jan te Metslawier Handgeschreven brief met handtekening, Jaar 1814

Slagman A. te Metslawier 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)
833-2
Slagman A. te Metslawier staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de
24-08-1841
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Oostdonge(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
radeel
(5) Gehele provincie (122)
175/27-21
Slagman Aant Jans te Metslawier wordt vermeld als lid tevens Ontvanger van het Polderbestuur van Oost en Westdongeradeel
21-02-1841
in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het
Polderbestuur van Oost en Westdongeradeel bestaat uit enz., jaar 1841 (6)
815-20 blz 26 Slagman Aarent te Metslawier, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. jaar
19-08-1841
1841 (3)
285/33
Slagman Arend Boornbergum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916
07-02-1916
1787-A
Slagman Eelke, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.4), 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)
708-5_29
Slagman J. te Poppingawier staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J.
20-07-1841
(Frans Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
de inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
615-2, 29
Slagman J. te Poppingawier 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)
949/29
Slagman J. te Poppingawier, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
20-09-1841
dranken in de Grietenij Rauwerderhem als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
30-01-1825
Slagman Jan Agent van Politie te Metslawier Onderwerp; het indienen van een staat betreffende uitbetaling enz jaar 1825 (1)
13-A
810-17
Slagtedijk----- Hanekuik J., nabij Midlum betreft waardering der gronden (de z.g.n. Slagtedijk) voor de onteigening voor de grote
18-08-1841
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)
255-B
Slagter Hendrik Harms 410 Steenwijk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in
01-06-1817
een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
204, 1-5
Slagter J. J. als gelastigde---- Tjarks Tjark Foekes voerende het Schip de Twee Vrienden is op den 11e mei 1821 is in het gezigt
27-02-1822
van Oostmahorn op het Brakzand vergaan, wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene summiere vermelding der
strandingen aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 in het resort Metzlawier hebben plaatsgehad
enz. jaar 1822 (4)
789
Slagter J. J., er zijn tot staving der echtheid der reclame enz. en er is geen reden om aan deze reclame te twijfelen enz. enz.
16-10-1821
verdere genoemd Tjarks Tjarke Foekens Schipper enz. jaar 1821 (1)
1185
Slagter Jacob Jans en Haagsma Uilke Klazes, Timmerman wonende beide te Anjum een request van eerstgenoemde voor hen
07-12-1814
zelve en als gelastigde van Reiding Jan Pieters Timmerman te Metslawier, Romkes Wopke Timmerman te Ee, Kiestra Frans te
Dockum en meerdere anderen dat zij allen Crediteuren zijn van het voormalige District Oostdongeradeel enz. de schulden zijn
ongeveer 15.000 gulden in den jaren 1810 en 1811 opgelegd enz.enz. jaar 1814 (4)
1189
Slagter Jacob Jans en Haagsma Uilke Klazes Kooplieden te Anjum voor zig en als gelastigde van Sytzama Cornelis Edzes
06-12-1815
Koopman en Herberg van den Taeke Pieters, Haagsma Wytse Klazes te Anjum, Kienstra R. te Dockum en Reiding Jan Pieters
te Metslawier dat zij zijn crediteren van het voormaig district Oosdongeradeel wegens leveranties en fournitares, vivres en
materialen enz. zij nu niet eer kunnen wachten en dringend hun geld willen hebben enz. enz. jaar 1815 (2)
689
Slagter Jacob Jans---- Meijer J. T. (Jacob Tammes) Grietman van de Gemeente Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de
11-08-1815
Gouverneur van Vriesland betreffende een betaling voor pakjes aan schippers en dat er een andere Kastelein is gekomen in en
wel Slagter Jacob Jans enz. jaar 1815 (1)
911
Slagter Jacob Jans---- Smeding Jan Meints , Onderwijzer der Jeugd en Dorpwachter, Vries de Auke Aukes, Jong de Age Nuttes
13-12-1819
beide Visjagers te zee, wonende te Paessens en Slagter Jacob Jans Kastelein te Oostmahorn, Douwes Taede Jans en Douwes Jan
Jans beide Schilschippers te Ezumazijl en allen onde Anjum welke zich bij ene akte verbinden enz. enz. Onderwerp de stalling
van scheepsherkomsten op het strand enz. jaar 1819 (5)
751
Slagter Jacob Jans, Kastelein op Oostmahorn, een request en geeft met eerbied te kennen dat hij als kwaliteit als gelastigde van
03-10-1821
Tjarks Tjarke Focken , van beroep Schipper wonende te Wangeroog (Rusland) en dat deze persoon eigenaar is van de tuigagie
enz. van de boot op het strand van Oostdongeradeel verongelukte motschip de Twee Vrienden en dat deze goederen zijn
aangebracht te enz. komen verder in voor; Tiarks Tiark Focken, het schip de Twee Gebroeders Ludwig Peter Friedriech ,
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Ulrichs Tiark, Oltmans H. T. , Halbers Christian Ludwig, Fooken Tjark, op 2 documenten zitten 3 Rode lakzegels enz. jaar 1821
(12)
Slagter Jan Scheltes staat vermeld in een Document ondertekend door de Strandvonder Fenenga R. M. (Ruurd M.) van de
gemeente Schiermonnikoog ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat voornoemde heeft aangebracht
eenigzins door het zeewater beschadigde Wrakout enRum enz. jaar 1824 (5)
Slagter Margjevte Rotsterhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst
der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen
opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen informatie
enz. , jaar 1840 (6)
Slagter Pieter Jans Fuselier het betreft zijn dood extract door de Commanderende Officier van het depot van het bataillon Inft.
Nationale Militie No. 3 met het verzoek de familie daarvan kennis te geven jaar 1815 (1)
Slagter Sake te Den Haag, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Slagter Sijtske te Rotsterhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst
der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen
opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen informatie
enz. , jaar 1840 (6)
Slagter Take geb. Emmen wonende Den Haag hij staat op een staat van voordracht tot benoeming van een veldwachter voor
Tietjerksteradeel jaar 1916 (3)
Slagter Take, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de betrekking van Veldwachter te
Tietjerksteradeel jaar 1916 (2)
Slagteren van J. te Hoorn Praeses Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Slagterus J. H. te Leeuwarden, 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)
Slange Hendrikje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Slangenburg Carel Jan----- Brouwer Johan Willem , Boekverkoper te Leeuwarden, een handgeschreven brief met zijn
handtekening , Brouwer Trijntje, Brouwer Jacobus, Brouwer Anna Juliana gehuwd met Baart Carel Jan van Slangenburg
kunstschilder te Utrecht zijn allen erfgenamen van hunne broeder Brouwer Pieter Vroumans, onderwerp ; Recht van successie
jaar 1841 (3)
Slaper P. H. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Slaper Paulus H. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van
Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum,
jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)
Slaperdijk---- Zaagsma Gosse Sjoerds . Hij ontvangt een betaling van fl. 440.= voor de reparatieen van de Koudumer Slaperdijk
enz. jaar 1822 (3)
Slaterus J. H. te Leeuwarden 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)
Slaterus Wolter ---- Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de Assessor
Hartmans H. D. (Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat Engelsche Brikschip
gestrand bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat Bosch van der Freerk Pieters en Zee van der Jan Eintes beide
Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e ten een uur het schip is komen aanzeilen en op genoemd rif
is gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen, verder genoemd; Heezes A. Commies, Swart
de R. Commies, Zwart Adolf Heeres Sybren , commies van de in en uitgaande regten en accijnsen en namen van bergers
Hoekstra Christ. Jan, Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje Arends, Jong de Age
Nuttes, Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis, en als getuige Ros van der F. P. , Foekema E. verder genoemd Zwart
Adolf Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter en Glint Lume Andreas Commiesen van in en uitgaande regten,
ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en Hartmans Durk Hartmans enz. jaar 1819 (7)
Slaterus Wolter Hartmans---- 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)
Slaterus Wolter---- 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)
Slaterus Wolter---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van het Grietenij bestuur van Westdongeradeel als
plaatsvervangend Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is overgegaan tot het inventariseren van de
geborgen lading en scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum gestrande Brikschip Thetis gevoerd bij de Capitein
Osterbladh Jacob komende van Gamla Carleby in Zweden op weg naar Antwerpen is te Wierum geborgen door Bos van der
Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes en Klein Age Alofs dan volgt een hele lijst met geborgen goederen, er is verder gedaan
ter presentie van Kammenga Symon Hendrik en Zwart de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en uitgaande regten, verder
geborgen door Post Weeltje Arends Visscherman uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof Sytzes en Jong de Louw Ates,
Dijkstra Sjolle Aukes, Basteleur Gooijtzen Jelles na iedere berger volgt een lijst met de goederen die hij heeft geborgen, verder
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aanwezig als Commiesen Slaterus Wolter, Kelder Johannes, Glint Andreas Lieuwe, Glint L. A., verder geborgen door Visser
Take Eelzes , Groen Bote Klazes, Visser Tiete Aukes, Boer de Thijs Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, enz. jaar 1821 (15)
Slaterus Wolter---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel als waarnemend Strandvondeer ten
overstaan van de ambtenaren In en Uitgaande Regten en Accijnsen Tuinema, Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme
Andreas en Kelder Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van eneige vaten Jenever door de Visschers Post
Weeltje Aarnts, Wieringa Lieuwe Sytzes, Groen Bote Klaazes van het Moddergat geborgen, ook wordt genoemd Walsma T. W.
Politiedienaar en Klaasesz Jan Secretaris enz. jaar 1821 (5)
Slaterus Wolter---- 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)
Slaterus Wolter is als getuige aanwezig bij het opmaken van: 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)
Slatter Eelke Hylkes te Stavoren 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)
Slauerhof Gustof de weduwe met 4 kinderen te Leeuwarden , in een handgeschreven brief met haar handtekening verzoekt
omdat haar man overleden is in het hospitaal van Middelburg en 52 jaar oud was en gedient bij de colonies en nu ben ik een
verlaten arme vrouw enz. enz. jaar 1818 (3)
Slaurauf Hendrik, 465 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)
Slauverauf G. de weduwe te Leeuwarden, zij ontvangt op haar verzoek aan de Koning fl. 100 vanwege enz. jaar 1818 (3)
Slauverauf Gustof de weduwe met 4 kinderen alle meisjes van 21, 20, 14 en 12 jaar zijn er wordt geen onderstand verleend
omdat zij namelijk niet ongeschikt zijn om te werken, te Leeuwarden , enz. enz. Slauverauf Gustof was Matroos op zijne
majesteits schip van der Werff en is op 3 Juli 1815 in het Hospitaal te Middelburg overleden jaar 1818 (2)
Slauwerof Gustof de weduwe met 4 kinderen te Leeuwarden , in een handgeschreven brief met haar handtekening verzoekt
omdat haar man overleden is in het hospitaal van Middelburg en 52 jaar oud was en gedient bij de colonies en nu ben ik een
verlaten arme vrouw enz. enz. jaar 1818 (3)
Slee Gerrit, 964 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)
Sleehuis Harmens Schip de Johan Hendrik Wilhelm, jaar 1824
Sleen Jans Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij
van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen,
geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Sleen van Jan Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Sleen van Jan Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Sleen van Jantje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Sleen van Martjen Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Sleen van Trijntje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)
Sleepdienst de Voorwaarts N.V. Harlingen Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Sleeper Dirk--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van
ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (6)
Sleeper Sipke Dirks 182 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen
met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill. Nat. Militie no. 1 en 4 en van de
Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde
manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)
Sleeper Sytze Dirks staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale
Infanterie 1e Bataillon waarmede geheel is afgerekend en op den 10e maart aanstaande met paspoort afgegaan jaar 1825 (2)
(dossier 5)
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Sleeper Sytze Dirks te Wijmbritseradeel 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)
255-B
Sleepers Cornelus Jans 24 is zijn volgnummer en Bosum zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
01-06-1817
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)
3
Sleeswijk ….? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hijstemt voor het amendement Onderwerp: Stukken
28-08-1902
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)
686
Sleeswijk C. de gemeenteraad van Lemsterland heeft besloten de obligatie van fl. 1000.= uit te betalen : betreft de volgende
03-07-1817
akte>>> Sleeswijk Fetje weduwe van Sleeswijk Cornelis wonende te Lemmer schrijft en ondertekend een brief aan de Prefect
van het Departement Vriesland dat zij in de maand November 1810 aan de toenmalige Baljuw van Lemsterland, er is aan hem
voorgeschoten een bedrag van fl. 1000.= maar aangezien zij geen betaling heeft ontvangen enz. stuurt zij een Deurwaarder, deze
Provinciale de Deurwaarder Vries de Egb. die de gemeente Lemmer een dwangbevel overhandigd maar de Maire vind dat zij
enz. (ook aanwezig een notariële akte van het tegoed gepasseerd bij Notaris Ruardi uit 1812 jaar enz jaar 1817 (2)
27
Sleeswijk C. hij wordt voorgedragen door AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout der Gemeente Lemmer
27-06-1814
als 1e Luitenant voor den 1e Comp. Landstorm enz. enz. jaar 1814 (10)
615-2, 24
Sleeswijk C. te Lemmer 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 Lemsterland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
342
Sleeswijk C., Wordt vermeld op de staat van uitgaven welke men verzoekt op het fonds van onvoorziene uitgaven te mogen
06-07-1820
mandateren over het dienstjaar 1819 in Lemsterland en de objecten waarvoor men Authorisatie vraagt betreffen he4tb
ransporteren van Verlofgangers, Deserteurs enz. , jaar 1820 (3)
156 + 187
Sleeswijk C.----Heunsma Simon geeft te kennen dat hij wonende op de Lemmer dat hij op den avond van den 18e februarij als
10-03-1815
Sergeant der Landstorm het commando over de wagt op de Lemmer uitoefende en daar een geschil tussen hem en de Luitenant
Sleeswijk C. gerezen is en door de Majoor de Heer Aa van der Robide enz. verder genoemd Haagsma S. als ondertekenaar
namens eerst genoemde, verder wordt er gesproken over de ruzie met getrokken sabels en dat de eerstgenoemde zeer driftig was
enz. ook een Notariële verklaring met handtekeningen van Robide van der Aa. M. C. P. E. en Poppes B. adjudant bij het 8e
Bat. Landstorm, Schaaf van der Dirk Antoons Tamboer bij de 1e Comp. dewelke ten huize van de Notaris Witteveen A. ook aan
Postma Jan Elderts en de Weerd Anne Gosses jaar 1815 (8)
860-1-3+4
Sleeswijk Cornelis hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie
31-10-1815
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)
23-03-1825
Sleeswijk Cornelis---- Hottinga J. R. Kapitein op het schip Pietertje Stapert, gezien het request van Sleeswijk Cornelis wonende
2-A
te Lemmer die verzoekt een nieuwen Zeebrief voor het schip Pietertje Stapert enz. jaar 1825 (4)
684+686
Sleeswijk Cornelis in leven gehuwd met Sleeswijk Fetje---- Sleeswijk Fetje weduwe van Sleeswijk Cornelis wonende te Lemmer
28-06-1817
schrijft en ondertekend een brief aan de Prefect van het Departement Vriesland dat zij in de maand November 1810 aan de
toenmalige Baljuw van Lemsterland, er is aan hem voorgeschoten een bedrag van fl. 1000.= maar aangezien zij geen betaling
heeft ontvangen enz. stuurt zij een Deurwaarde, deze Provinciale Deurwaarder Vries de Egb. die de gemeente Lemmer een
dwangbevel overhandigd maar de Maire vind dat zij enz. enz. ( ook aanwezig een notariële akte van het tegoed gepasseerd bij
Notaris Ruardi uit 1812 jaar enz jaar 1817 (1)
175/27-9
Sleeswijk Cornelis Ontvanger wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U
21-02-1841
Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Zeven Grietenijen & de Stad Sloten
Contributie/Zeedijken bestaat uit enz. ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz. jaar 1841 (12)
922-1+ 9
Sleeswijk Cornelis staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS
09-12-1815
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)
815-20 blz 24 Sleeswijk Cornelis te Lemmer, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt
19-08-1841
zijn handtekening voor, jaar 1841 (6)
85 en 86
Sleeswijk De weduwe C. een brief met gedrukt briefhoofd N.V. Stoomhoutzagerij en Houthandel te Lemmer, onderwerp de
14-03-1917
telegrafische gevraagde verguning voor het schip “de Broedertrouw” enz. tevens een brief over het schip de “Alwina” ook hetb
telegram is aanwezig, jaar 1917 (4)
31
Sleeswijk De weduwe C.---- Wegener Sleeswijk Andre, Directeur der NV Stoomhoutzagerij en Houthandel voorheen Sleeswijk
12-05-1915
C. de weduwe te Lemmer in een door hem ondertekende brief met firmastempel, verzoekt hij vergunning om gebruik te mogen
maken van het Tjongerkanaal enz. met zijn Motorsleepboot “Houthandel I “ enz.ook aanwezig een telegram met verzoek voor
een reis enz. jaar 1915 (6)
984
Sleeswijk F., hij staat vermeld op de Staat van uitgaven voor Publieke feesten in Lemmer jaar 1814 , 4 kolommen met o.a. de
18-10-1814
geleverde goederen en aanmerkingen enz. jaar 1814 (3)
684+686
Sleeswijk Fetje weduwe van Sleeswijk Cornelis wonende te Lemmer schrijft en ondertekend een brief aan de Prefect van het
28-06-1817
Departement Vriesland dat zij in de maand November 1810 aan de toenmalige Baljuw van Lemsterland, er is aan hem
voorgeschoten een bedrag van fl. 1000.= maar aangezien zij geen betaling heeft ontvangen enz. stuurt zij een Deurwaarde, deze
Provinciale Deurwaarder Vries de Egb. die de gemeente Lemmer een dwangbevel overhandigd maar de Maire vind dat zij enz.
(ook aanwezig een notariële akte van het tegoed gepasseerd bij Notaris Ruardi uit 1812 jaar enz jaar 1817 (11)
331
Sleeswijk R. hij is medeondertekenaar van een brief van de Leden van den Raad der Gemeente in de Lemmer aan de Heeren
03-03-1814
Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland houdende het verzoek een geschikt persoon ter waarneming van het
Schot Ampt alhier die niet alleen ons vertrouwen bezit maar ook genegen is die functie te accepteren enz. ook een brief
ondertekend door Aa van der Robide Commissaris van Politie verder genoemd Carpentier ….? Die bedankt heeft voor de
functie enz. jaar 1814 (7)
984
Sleeswijk R. , hij staat vermeld op de Staat van uitgaven voor Publieke feesten in Lemmer jaar 1814 , 4 kolommen met o.a. de
18-10-1814
geleverde goederen en aanmerkingen enz. jaar 1814 (3)
7-A
Sleeswijk R. de erven te Lemmer staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende hun aanslagen in
20-01-1824
de belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8)
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Sleeswijk R. gewezen Thesaurier van Lemsterland wonende in de Lemmer het betreft effecten die nog onder zijn beheer zouden
zijn enz. jaar 1814 (1)
Sleeswijk R. hij ondertekend als lid van het plaatselijk bestuur van Lemmer----- Klas van der Willem, Stijfzelfabrikeur te
Franeker , een geschreven brief met handtekening waarin hij verzoekt om wegens tegenvallende resultaten de plaatselijke
belastingen op het gemaal enz. enz. ook een stuk waarin vermeld wordt dat hij de stedelijke belastingen door dit verzoek wil
benadelen enz. tevens een antwoord ondertekend door het plaatselijk bestuur enz. jaar 1814 (4)
Sleeswijk R. hij ondertekend als lid van het plaatselijk bestuur van Lemmer het volgende document Lemmer, Onderwerp: De
verhoging van belasting op de sterke dranken er volgen 5 lijsten met verschillende opslagen en een reglement voor Vleesch enz.
jaar 1814 (13)
Sleeswijk R. hij ondertekend samen met de andere leden van het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Lemmer een document
betreffende gehoord hebbende het voorstel van de Schout om een brief aan de Gouverneur te schrijven teneinde Autorisatie te
verkrijge, met als onderwerp de veel voorkomende Dolle Hondt Ziekte (Hondsdolheid) enz. jaar 1814 (4)
Sleeswijk R. hij ontvangt een betaling van de Gemeente Lemmer van fl. 361.= voor . enz. enz. jaar 1814 (3)
Sleeswijk R. hij wordt voorgedragen door AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout der Gemeente Lemmer
als Luitenant Kwartiermeester voor den Landstorm enz. enz. jaar 1814 (10)
Sleeswijk R. Lid van de Municipale Raad in De Lemmer---- Rengers L. J. J. en Hanzens J. worden vermeld in een document
ondertekend door de Leden van de Municipale Raad in De Lemmer aan de Commissaris Generaal in het departement Vriesland
betreffende het onderhoud van de Algemeene Armen enz. jaar 1814 (3)
Sleeswijk R.---- Velde van der J. Ontvanger te Lemmer schrijft en tekent een stuk met als onderwerp: dat hij op 23 september j.l.
in zijn kwaliteit, de Schout en Municipale raden van Lemmer Rekening en verantwoording gedaan enz. ook komt in dit stuk
voor: Sleeswijk R. en Rengers deze hadden tot 1812 de administratie in handen enz. komt voor de overleden Boomsma J.
waarvan in 1813 de laatste overdracht enz. jaar 1814 (5)
Sleeswijk R.(gemeenteraadslid) Hij ondertekend mede navolgend document: Diverse leveranciers met name genoemd hebben
tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (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)
Sleeswijk Rienk---- Reneman F. Eerste Plaatsvervanger van den Vrederegter van het Canton Lemmer schrijft en ondertekend een
brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat gepasseerde saterdag hier gekomen zijnde
om de gewone Regtdag te houden enz. fat de Zeilmakers Sleeswijk Rienk en Sleeswijk Sjoerd alhier, suspicie hadden, dat hunne
Meesters Zeilmakers knegt Haagsma Hendrik Kornelis zich heimelijk meester gemaakt hadde van Zeilmakers goederen uit
hunnen winkel en deze Sleeswijk Rienk en Sleeswijk Sjoerd verklaard hebbende veel der gevonden goederen het hunne zijn enz.
heb ik genoemde Haagsma Hendrik Kornelis in verzekerde bewaring genomen enz. er kwamen twee buren met name Visser
Jacob Franzes en Hunsma Siemen zeggen dat Bootsma Gerben Gaukes geheel over de drank zijne huisvrouw zwaar mishandeld
hadde enz. ik daar aanwezig was en na een gesprek er uit gegooit werdt en dat momet voor mij levensgevaarlijk was enz. terwijl
hij gearresteerd was en overgebracht wilde zijn vriend Bontekoe Hette Innes hem bevrijden uit de handen van Boekweit
Regnerus Jans maar de Velwachter Boer de Jan wist dat te voorkomen, verder een gedetailleerd verslag van wat er precies is
gebeurd enz. jaar 1814 (7)
Sleeswijk Sjoerd---- Reneman F. Eerste Plaatsvervanger van den Vrederegter van het Canton Lemmer schrijft en ondertekend
een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat gepasseerde saterdag hier gekomen
zijnde om de gewone Regtdag te houden enz. fat de Zeilmakers Sleeswijk Rienk en Sleeswijk Sjoerd alhier, suspicie hadden, dat
hunne Meesters Zeilmakers knegt Haagsma Hendrik Kornelis zich heimelijk meester gemaakt hadde van Zeilmakers goederen
uit hunnen winkel en deze Sleeswijk Rienk en Sleeswijk Sjoerd verklaard hebbende veel der gevonden goederen het hunne zijn
enz. heb ik genoemde Haagsma Hendrik Kornelis in verzekerde bewaring genomen enz. er kwamen twee buren met name Visser
Jacob Franzes en Hunsma Siemen zeggen dat Bootsma Gerben Gaukes geheel over de drank zijne huisvrouw zwaar mishandeld
hadde enz. ik daar aanwezig was en na een gesprek er uit gegooit werdt en dat momet voor mij levensgevaarlijk was enz. terwijl
hij gearresteerd was en overgebracht wilde zijn vriend Bontekoe Hette Innes hem bevrijden uit de handen van Boekweit
Regnerus Jans maar de Velwachter Boer de Jan wist dat te voorkomen, verder een gedetailleerd verslag van wat er precies is
gebeurd enz. jaar 1814 (7)
Sleeswijk te Lemmer staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Sleeswijk van Veenstra Rienk---- Padberg Jurjen, Deurwaarder te Heerenveen Onderwerp het niet betalen van schuld door
Sleeswijk van Veenstra Rienk, Apotheker te Heerenveen ten vordee van Polak Simon Mozes Drogist te Leeuwarden jaar 1824
(2)
Sleeswijk Vening Cornelis (Mr)---- Smit Kornelis Frankes van beroep Grofsmid te St. Johannesga bij akte van 01-09-1840 tegen
de executie der roerende goederen waarop ten laste van Smit Franke Cornelis van beroep Grofsmid te St. Johannesga enz
Sleeswijk Vening Cornelis (Mr) Rijks Advokaat in Vriesland alle drie ondertekenen het document enz. jaar 1841 (4)
Sleeswijk Vening Cornelis---- Noppert Marten Jacobs (wordt ook Marten Jans genoemd) van beroep Arbeider te Nijehaske
bekend bij procesverbaal van bekeuring wegens Vervening van Turf zonder Consent het betreft een compleet Strafdossier waarin
ook voorkomen Oostingh Jan * van beroep Meter Taxateur van den Turf te Nijehaske Munnik Hermanus* en Ried Du Arnoldus
Wassenbergh* commiesen van de 2e en 4e klasse gestationeerd te Joure dat zij op suveillance bevinden bij Nieuwe Brug ten
Noorden van de Welle op een hoogland toebehoorende aan Dragt Meinsje Sanders gesepareerde huisvrouw van Euverman Jan
Hendriksen enz. * genoemde drie ondertekenen . Ook genoemd Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat bijgestaan door
Jongstra Frans Annes Procureur bij deze Regtbank en wonende te Heerenveen , de commies Benoist N. enz. jaar 1840 (40)
Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat staat vermeld in het Register der Resolutien van den Minister van Financien Directe
Belastingen, In en Uitgaande Regten en Accijnsen enz. jaar 1839 (9)
Sleeswijk Vening Cornelis, Rijksadvocaat in Friesland te Leeuwarden een declaratieformulier van hem, jaar 1841 (6) met de
onderliggende bijlagen (16)
Sleeswijk Vening….?---- Vellinga Pier Gerbens Slagter en Meester Vleeschhouwer te Hardegarijp een beukeuring wegens
overtreding van de wet op het heslagt en een sraf van gevangenisstraf is toegepast bij vonnis van de Regtbank van Leeuwarden
van 28 februari 1839, aanwezig in dit dossier, het procesverbaal wegens een geslacht schaap enz. zonder de benodigde
documenten opgemaakt door Heringa Kornelis Roelofs en Benoist P. George en een declaratie van Tromp S. W. Procureur te
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Leeuwarden, ook blijkt hij eigenaar te zijn van een woning onder Hardegarijp zijnde Nr. 83-b, De Rijksadvocaat Sleeswijk
Vening….? Ook het vonnis is aanwezig enz. jaar 1839 (44)
Sleewijk, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge
artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin dit vermeld is. Jaar
1815 (12)
Slegt (Slecht) G. (Gerardus) (Dominee) ontvangt fl. 150.= wegens drie maanden tractement, fl. 350.- wegens 7 maanden
tractement, en 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 (10) dossier (24)
Slegt Elizabeth, 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)
Slegt Pieter 41 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11
kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar
de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Sleifer Jochum Dokkum † en hij was Veldwachter van Dokkum, jaar 1919 (2)
Sleiffer Antje te Noordwolde, staat in een document van boeten en justitiekosten enz. jaar 1841 (4)
Sleijt Gerrit 503 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Slem E. A. Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief met als onderwerp de
achterstand van het tractement van de gewezen School Onderwijzer van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en het vaststellen
van een tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz. en het verbeteren vanb de huidige schoolhuizinge enz. enz. jaar 1814
(4)
Sleper Dirk wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Sleper Sipke Dirks * Harlingen staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8
kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44
door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Sleper Sipke Dirks 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)
Sleven Petrus Johannes te Driesum, in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij om ontslag als veldwachter
te Driesum omdat hij is aangesteld tot Rijksveldwachter van Zoutkamp gemeente Ulrum jaar 1879 (4)

Slichter P., Veen & Cardinaal, Huidecoper & zoon, Horstman A. & Co., Watering D. & M. C., Greaves W. H. en Nalop E. J.
hebben gemachtigd Barend Visser & zoon te Halingen tot reclame hunne goederen afgeladen te Amsterdam per het Engelsch
schip de Arke bestemd naar Londen op den Eiland Ameland gestrand en dan worden de goederen genoemd enz. jaar 1822 (2)
405
Sliedrecht------- Drijber J. A. ontslag verleend als Burgemeester van Aengwirden i.v.m. zijn benoeming te Sliedrecht jaar 1917
03-04-1917
(2)
347 en 374
Sliedrecht---- Hennequin , Kolonel Directeur der enz. hij heeft een rapport gemaakt wegens het ontdekte Frauduleuse
13-05-1820
handelswijze in werken wegens het maken van enz. enz. te Nieuwpoort aangenomen door een zekeren aannemer Jongh de H.
te Sliedrecht wonende , en dat zijn mede aannemers en borgen Wetering van de A. en Jager de K. enz. enz. en de Pikeur
Tombelle Burgelijke Provoost te Nieuwpoort enz. enz. jaar 1820 (4)
140-B-blz. 27 Sliet Coenraad uit een huis in de opgang van de Nieuwebuuren,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de
17-01-1815
Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden
(2) dossier (34) jaar 1815.
255-B
Slig Hend’k Pieters 504 Blokziel is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
01-06-1817
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)
988-3, 34
Sligting v. N. te Amsterdam is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
26-09-1839
plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
615-2, 34
Sligting v. W. te Amsterdam 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 Gemeente Sneek in de
maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (5)
833-2
Sligting W. V. te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841
24-08-1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
Sneek
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
708-5_34
Sligting W. W. tw Amsterdam staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S. (Steven)
20-07-1841
Burgemeester van Sneek ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelden van
uitvoer-biljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz.
jaar 1841 (6)
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Slijfer J. J. en Wal van der D. staan vermeld in een document der wet van 8 januari 1817 hen te Royeren enz. jaar 1841 (2)
Slijkenburg---- Brugge L. hij vraagt een vergunning tot het maken van een duiker door Statendijk bij Slijkenburg met de
toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie enz. jaar 1915 (5)
Slijkenburg---- Lemmer en Slijkenburg en Oude Schoterzijl Bestek en conditieen wegens het drie jarig onderhoud van de
Statendijk aldaar jaar 1819 (7)
Slijkerman Andrijs 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)
Slijm Coenraad nr. 23 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)
Slijpe Jan Godard Cornelis---- Wijtvliet van Bernardus wordt geexuseerd van de aanvaarding van het Lidmaatschap der Staten
van Braband en in zijn plaats te benoemen Slijpe Jan Godard Cornelis te Maastricht en voorts in de Eigen Erfden in de Staten
van Vriesland de Heer Haer van Campens Nieuwland wegens Hemelumer Oldephart en Noordwolde enz. getekend ter
Ordonnantie van Z.K. Hoogheid enz. jaar 1814 (3)
Slijpe van J. G. C. (Mr.) te Maastricht, 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)
Slijpe van J. G. C. te Maastricht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der
Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen
en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde
plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Slijpe van P. (Mr.) te Maastricht, 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)
Slijpe van P. Mr. te Maastricht 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)
Slijpe van P. te Maastricht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.
jaar 1824 (5) dossier 40
Slijt Antje Magchiels, 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)
Slijt Antje Migchiels, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven
om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Slijt Antje Migchiels, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de
Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1836 (5)
Slijt Antje te Het Bildt, 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)
Slijt Antje, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de etablissementen
der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij zij enz. door vroeger
aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde kinderen verpligt te zijn met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10)
Slijt Antje, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit
van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel
in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)
Slijt Cornelis Huwelijken van Miliciens jaar 1841 (1)
Slijt Cornelis te Leeuwarden Komt voor op een document, met toestemingen om als Militair een wettelijk huwelijk te mogen
aangaan , getekend door De Luitenant Kolonel Hoop van der, Kommanderende het reserve Bat. des 7e regiment Inft te Zwolle,
jaar 1841 (2)
Slijt Jan Migchiels 2 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)
Slijt Machiel, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de etablissementen
der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij zij enz. door vroeger
aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde kinderen verpligt te zijn met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10)
Slijt Magchiel, 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)
Slijt Migchiel , wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon.
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente

3700

6-C
04-02-1837

3700

6-B
03-02-1836

8379

801-2
16-08-1841

8285

615-2, 6-3
19-06-1840

6626

487 blz. 5
07-04-1814

6626

487 blz. 15
07-04-1814

6100

1215-2
29-11-1823
1194 blz. 2
23-12-1822
95-2
25-01-1822
1102-10
18-12-1816

6089
6078
6276

6385
6628

6624
6100
6627

142
06-07-1814
731
19-05-1814

209
24-01-1814
1215-21
29-11-1823
663
06-05-1814

6383

72
23-04-1814

6293

177
24-02-1819
618
31-04-1814

6627

6078
8380
6386

95-23
25-01-1822
835-4
05-07-1841
121
10-08-1814

6408

287
02-08-1816

6647

26
11-01-1816

6833

38-D deel 2
Blz. 26
06-02-1824

dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar
1839 (8)
Slijt Migchiel, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om naar
de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
Slijt Migchiel, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.
jaar 1836 (5)
Sliker Fredrik---- Binkes C. (Christoffel) Assessor van Wonseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Sliker Fredrik die opgeven heeft te Makkum te zijn geboren maar bij de Armvoogden en bij ons is hij niet bekend
enz. jaar 1841 (3)
Slim A. W. te Vrouwen Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)
Slim Arjen Wiebes 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)
Slim Cornelis 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 de aanslag van de belastingen
(Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar
1814 (7) Dossier (24)
Slim Cornelis Arjens, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Hallum in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Slim Cornelis Arjrns te Hallum 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)
Slim Cornellis Arjens te Hallum, Hij verklaard in een document zijn functie als zetter der belastingen over 1822 te zullen
continueren in genoemde plaats, enz. enz. jaar 1822 (2)
Slim Crelis A., Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier
(21)
Slim Gerrit Arjens te Vrouwenparochie 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)
Slim Wijbe Ates ---- 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)
Slim Wijbe Ates wonende te Vrouwen Parochie wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van Jong de R. T. de
Schout der Gemeente Vrouwen Parochie bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (3)
Slim Wybe A. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Vrouwenparochie in 1823 die dat ook in
1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Slim Wybe Ales---- Andringa Joh’s N. en Slim Wybe Ales ondertekenen ook namens zes en twintig eigenaren van het Oud Bild
onder Vrouwenparochie dat de ondergetekenden hiermede hunne bedenkingen hebben omtrent het Weeshuis op de Oude Bildzijl
enz. jaar 1814 (3)
Slim Wybe Ates (Him Wybe Ates?) te Vrouwenparochie, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij
vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire
zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier
26)
Slim Wybe Ates , Hoitsma J. J. en Andringa ….? ondertekenen als leden van de Commissie geroepen tot het mede pmaken eener
Kwotisatie over alle de ingezetenenn van Vrouwenparochie enz. jar 1819 (1)
Slim Wybe Ates 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)
Slim Wybertes te Vrouwen Parochie, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang Vrouwen Parochie enz. enz. jaar 1822 (2)
Slim? of Sluis? W. A. te Vrouwenparochie 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)
Slingeland v. G. J. Capitein bij het 1e Bataillon Artillerie Landmilitie 3e Compagnie te Groningen door hem is Krot Johan
Hendrik Corporaal bij de 6e comp. ter inspectie verschenen en deze heeft de cannonier Abbema Hijlke gededuneerd om
gepleegde misdaden met geseling op hjet schavot te Leeuwarden enz. enz. jaar 1814 (1)
Slingeland van wordt alleen met de familienaam vermeld in een document Commissariaat Generaal voor de Liquadatien met de
Fransche Zaken die aan de heer Commissaris te Parijs zijn overhandigd als Pensions de la Hollande betreffende Pensioenen
onder het Fransche Bestuur betaald enz. jaar 1816 (3)
Slingeland van, Lid van de Staten van Holland 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)
Slingenberg B. Burgemeester van Koeverden, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een
document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de
President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken
als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
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Slingenberg Burgemaaster te Koeverden te Drente lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien
bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een
naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der
Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale
Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier
(43)
Slingenberg J. Ouderling te Koeverden, tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Drente 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)
Slingenberg J. te Coevorden, 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)
Slingenberg J. te Koeverden, 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
Slingenberg J. te Koeverden, 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
Slingenberg J. te Koeverden, 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)
Slinger Cornelis, 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)
Slinger J. G., Brandenburg R. J., Bakker Thijs H. van beoep Kasteleins voor gemaakte verteringen door de Schout en Zetters
wegens enz. enz. voor de somma van Fl. enz. enz.. Gedetailleerde Staat den door den schout van de gemeente Knijpe gedane
betalingen uit het fonds voor Onvoorziene uitgaven dienst 1814 , jaar 1815 (3)
Slinger J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Slinger Meine , Dragonder Regimen6t Ligte Dragonders no. 5, * 14-03-1805 Almelo, 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)
Slini ? Arien Cornelis van beroep Landbouwer hoorende op het Noorderleeg onder Hallum wordt vermeld als lid van het
Dijksbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het
Dijksbestuur van Noorderleeg onder Hallum en Ferwerderadeel enz., jaar 1841 (6)
Sluik R. Kapitein op de Zeelust, jaar 1837
Slink v.d. Romke 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. in de Controle Bergum in het Kantoor Kollum, Gemeente Kollum,
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Sliphorst….?---- Brouwer Ebel Jeltes, de Commissaris van Politie der Stad Groningen gelast bij deze dat de Agenten Sliphorst en
Schipvaart om de persoon van Brouwer Ebel Jeltes die ogenschijnlijk niet wel bij het hoofd is, te Geleiden naar de Gemeente
Hoogkerk teneinde vandaar verder te worden getransporteerd naar dantumadeel alwaar hij verklaard thuis te horen enz. De
Veldwagter Goed de H. P. brengt een verzegelde brief naar Dantumadeel maar Dantumadeel weigert hem op te nemen enz. jaar
1841 (12)
Slippens J. R. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
Slippens L. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Slippens Lolle 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)
Slippens lolle R., 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)
Slippens Lolle Y. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
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Slippens S.------ Douma D. te Irnsum hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot
slootdemping te Irnsum, ook wordt genoemd Slippens S. te Irnsum hij maakt bekend in een handgeschreven brief met zijn
handtekening dat hij een stuk land van Douma D. heeft gekocht met een situatieschets (blauwdruk) jaar 1915 (12)
Slippens S. Franeker Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Slippens S. Y. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Slippens Y. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Slippens Yme R., 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)
Slipstra Simon, 52 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)
Slob Geert Oenes te Weststellingwerf 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)
Slob Geurt Oenes te Weststellingwerf 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)
Slobma Akke Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Wonseradeel opgegeven om naar de
etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders
en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)
Slochteren, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)
Sloep G. te Sint Anna Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Sloep G. te Sint Anna Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A.
M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Sloep J. te Appelscha wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Sloep Jan te Appelscha wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Sloep Jan te Appelscha, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
in de Grietenij Ooststellingwerf als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3)Sloep Jan 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)
Sloep van der J. te Appelscha 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)
Sloep van der J. te Appelscha wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)
Sloet tot Westerholt---- Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde, gezonden door De Raad van de
Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te Vollenhove de heer Sloet tot Westerholt jaar 1818 (3)
Sloet tot Westerholt ….? ---- 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
Vollenhove de heer Sloet tot Westerholt ….? enz. jaar 1817 (3)
Sloet tot Westerholt ….? ----Dingstee van J. q.q. de weduwe Paalman G. en q.q. Huisman Gerrit en q.q. Dekker Mense 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 Vollenhove de Heer Sloet tot Westerholt ….?
enz. jaar 1817 (3)
Sloet tot Westerholt ….?---- Alferink Mannes wordt vermeld op een document Departement der Domeinen, de Raad en
Rekenkamer der Domeinen als bij Z.M. besluit van den 18e januari 1815 no. 20 geeft aan de hiernagenoemde Reclamanten van
Schorren en aanwassen te kennen, dat de enz. naar de Rentmeester Sloet tot Westerholt ….? van het Rentambt van Vollenhoven
zijn gezonden enz. jaar 1817 (3)
Sloet tot Westerholt ….?---- Hindriks Herm wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en
Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan
genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen
ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen te Vollenhoven Sloet tot Westerholt ….? 1817 (3)
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Sloet tot Westerholt ….? Rentmeester der Domeinen te Vollenhoven, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer
der domeinen enz. enz. bij besluit 18 Januari 1815 No. 20 geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen
te kennen enz. enz. gezonden zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz. jaar 1818
(3)
Sloet tot Westerholt ….? Rentmeester te Vollenhoven, 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, jaar 1818 (3)
Sloet tot Westerholt ….? te Vollenhoven, , 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. Rentmeester der Domeinen aldaar jaar 1818 (3)
Sloet tot Westerholt ….?----Neuteboom 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)
Sloet tot Westerholt Rentmeester van de Domeinen te Vollenhoven Onderwerp; De Raad en Rekenkamer der Domeinen geeft
aan de reclamant enz. enz. jaar 1817 (3)
Sloet tot Westerholt---- staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van
Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven
de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4)
Sloet tot Westerholt staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van
Schorren en aanwassen enz, en dat hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven
de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (3)
Sloet tot Westerholt, 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)
Sloet tot Westerholt, ….? ---- Petersen Dirk Hij komt voor in het document Departement der Domeinen als reclemant van
Schorren en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester der Domeinen van Vollenhoven , de heer Sloet tot Westerholt jaar
1818 ( 3)
Sloet van Oldmetenberg---- Lijcklama a Nijeholt (T. M.) Militie Commissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken dat namens Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden Prinsce van Oranje Nassau Groot
Hertog van Luxemburg is benoemd als Hoofd Officier Sloet van Oldmetenberg en de Heer Tuttel verder de Majoor Driesen A.
enz. jaar 1817 (1)
Slof 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)
Slof J. W. 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)
Slof Jacob J. 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)
Slof Jacob Jacobs, Lid van de Gemeente van Haske, Hij tekent een document met onderwerp als een brug aan te eggen in de
zijweg tussen de 23e en 24e stelle van Nijehaske enz. enz. jaar 1814 (3)
Slof Jacob Willems 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)
Slof Jacob Willems van beroep Arbeider en Klein Margjen Wijgers Echtelieden, Huislieden te Oudehaske doen kennen aan uwe
edelgestrenge heer de Gouverneur dat zij beide de ouderdom van groot zeventig jaren hebben bereikt en altijd hun eigen brood
hebben kunnen verdienen en hun kinderen in eer hebben grootgebracht in hun 46 jarig huwelijk bevinden zich thans in een
toestand dat zij zich niet langer kunnen redden en verzoeken dan ook enz. beide ondertekenen deze brief jaar 1840 (5)
Slof Jakob Willems te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske
en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Slof Jan Willems * Woudemeer 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)
Slof Jan Willems 537 Haskerdijk 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)
Slof Jan Willems 58 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)
Slof Jan Willems 58 is zijn volgnummer bij het Depot en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het
depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij
de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling
Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Slof Jan Willems staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e
afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen
welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar
1817 (4)
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Slof Jantje Hendriks Assen is de plaats van waar opgezonden en Haskerland is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een
door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document
Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans
opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)
Slof Jentje Hendriks Haskerland is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar
de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een
ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Slof Melle, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Slof Tjalling zijn rekening wordt betaald voor het verven van weg of handwijzers enz., hij komt voor in een dossier betreffende
Administratie Belastingen uit het district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)
Slof Wieger Jacobs ---- Krijns Wijberen Assessor van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Houter Hendrik Thijsses bij de ligting van 1817 no. 17 getrokken en in dienst is gesteld niet
tegenstaande eenen Slof Wieger Jacobs no. 16 ten dele is gevallen en dat laatstgemelde enz. jaar 1818 (1)
Slof Wieger Jacobs---- Vegelin van Claerbergen V. L. (Valerius Lodewijk) Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Slof Wieger Jacobs te Oudehaske en Houter Hendrik te Joure
aangeschreven zijn om zich op Woensdag 3 september te melden enz. jaar 1817 (1)
Slof Willem M., 279 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)
Sloff Jacob Jacobs Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) betalen voor de
jaarlijkse toelage van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)
Sloff Jan Willems 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)
Slofstar Lammert Alberts de Oudeberkoop (Oldeberkoop) , Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de
onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen,
agtergebleven manschappen van de Compagnie van den heer Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6)
Slofstra H. S?. de weduwe Rentenier, 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)
Slofstra Lammert Alberts komt voor op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen
vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant. Der
Land. Mil. te Bergen op Zoom en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met
spoed enz. Jaar 1815 (3)
Slofstra Lammert Alberts staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat.
Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8
kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den
1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3)
dossier (15)
Slogteren van J. te Hoorn Predikant Classis van Hoorn wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge
van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5)
dossier (24)
Slogteren van J. te Hoorn 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)
Slogteren van J. te Hoorn 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)
Slogteren van J. te Hoorn 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)
Slogteren van J. te Hoorn, 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
Slogteren van J. te Hoorn, 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
Slogteren van J. te Hoorn, 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)
Slogteren van J. te Hoorn, 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)
Slokker Gerrit Den Haag Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te ollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1)
Slomp L. W. (Luchien Willems)----Bakker J. (Jan) een request aan de Koning van hem en Foekens H. F. T. ( Herman Fredrik
Theodoor) te Gongrijp en Broek, Wassenbergh A. (Arnoldus) te Veenwouden en Schingen, Slomp L. W. (Luchien Willems) te
Surhuisterveen, Snethlage J. W. (Jan Willem) te Augustinusga en Zuiderhuizum , Campen J. (Johannes) te Gerkesklooster ,
Damsté J. S. (Jan Sinninghe) te Burum en Munnikezijl, allen predikanten enz. dat Talma P. (Pibo) van zijne dienst ontslagen
maar hij mag wat hen betreft weer wegens zijn genezing van krankzinnigheid als predikant aan de slag te Augsbuur enz. jaar
1821 (4)
Slomp Lucas Willem hij wordt beroepen als Predikant te Zuider Huisterveen = Surhuisterveen in de Classis van Dokkum jaar
1819 (2)
Slomp Pieter Harmens, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Lemmer
niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met
aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)
Slood Jan Berends van Elsloo wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente van Ooststellingwerf betreft de kosten van
bestuur 2e Kapittel en ontvangt fl. 3-15 wegens Tractement als Dorpsregter enz. jaar 1817 (5)
Sloof Sytze F. ---- Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) de Schout, Tichelaar Jelmer P., Houtsma Evert O., Sloof Sytze F., Kingma
Hylke Jan L., Stellingwerff Pieter A., Andringa Ruurd T. allen lid van het gemeente bestuur van Makkum enTichelaar Jan P.,
Bakker Jan C., Eekma S. van beroep Zetters een brief aan de Gouveneur enz.. schrijven eenbetreft de financiën en belastng van
Makkum en Humalda van J. F schrijft dat aan hun verzoek niet kan worden voldaan enz. jaar 1814 (5)
Sloof Sytze F. Hij tekent als Gemeenteraadslid van de Gemeente Makkum, de staat van Schulden van de Gemeente Makkum
over de jare 1807 t/m 1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814 (11)
Sloot A. 30 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het 4e Trein Bataillon 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)
Sloot A. T. 6 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Sloot A. T. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het
personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Sloot Albert Teunis 164 Oudeberkoop 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)
Sloot Hendricus * Didam, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij
regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis en
geboortedatum totaal 17 kolommen Jaar 1841 (3)
Sloot Hendricus , Ligtmatroos op Zijner Majesteits schip Kenau Hasselaar * 15-08-1814 Didam, 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)
Sloot J. Schipper op het Kaagschip de Twee Gebroeders, , wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene summiere vermelding
der strandingen aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 op Ameland hebben plaatsgehad enz. jaar
1822 (3)
Sloot Jacob---- Metz G. D. (Gerben D.) Assessor en de secretaris Schots J. staat vermeld op een document Staat van
onvermidelijke kosten voorgevallen bij het verongelukken van het Kaagschip de Twee Gebroeders gevoerd geweest door
schipper Sloot Jacob op den 18e juni 1821 en vervolgens en welke de ondertekenaren Siestineren, behoort te worden betaald uit
het Provenue der Verkoop van het geborgene van gemeld schip wat is verkocht op 8 september 1823 enz. jaar 1823 (2)
Sloot Jacob Schipper op de Twee Gebroeders is bij het inzeilen van het Noordergat bewesten Ameland op 18-06-1821 aan de
grond geraakt en direct gezonken komende van Vlekkevoort in Noorwegen beladen met Klipsteen de Schipper & vrouw
benevens 2 kinderen zijn daarbij omgekomen de Equepagie bestaande uit enz. , Jaar 1821 (1)
Sloot Jan Beerends wegens Kostgeld voor de Gealimenteerde Poep Hendrik Everts, vermeld als crediteur op de Staat der
achterstallige schulden van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8)
Sloot O. E. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge
missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van
Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op
het personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Sloot Roelof, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Sloot v. A. 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)
Sloot v. Oldsuitenberg Antonie Jhr. 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
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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)
Sloot v.d. A. P. 17 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817
(5)
Sloot van der Aent Piers komt voor op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen
vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant. Der
Land. Mil. te Bergen op Zoom en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met
spoed enz. Jaar 1815 (3)
Sloot van der Arend Piers 388 Oudehorne is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Sloot van der Arend Piers---- Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) Schout van de Gemeente Noordwolde ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het signalement van de uitgerukte persoon Sloot van der Arend Piers als over den
tijd van verlof en zig onmiddellijk te Sneek vervoegen moet maar zijn vader verklaarde dat zijn zoon een Sukkeling van
ongeveer 9-10 weken enz. jaar 1815 (1)
Sloot van der Arend Piers, Westerbeek Jacob Jans zij moeten worden gelast zich dadelijk op marsch naar hun corps te begeven
ondertekend door de Schout van Noordwolde Bovenkamp A. L. (Albert Lourens) enz. jaar 1815 (1)
Sloot van der Arend Pieters---- Vulte von ….? Capitein Commanderende Officier van het Depot van ’t Batt. Inf: Landmilitie No.
3 in een door hem ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland meld hij dat Sloot van der Arend Pieters geboren te
Steggersloot zedert den 12 februari met verlof zijnde naar SteggerSloot is nietb teruggekomen enz. jaar 1815 (1)
Sloot van der Bartele Piers te Oudelamer staat vermeld op een document genaamd Staat met 11 kolommen informatie van boeten
en Justitiekosten waarvan de overbrenging op het memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uithoofde van Onvermogen der
Debiteuren enz. jaar 1841 (4)
Sloot van der Dirk Cornelis 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)
Sloot van der H. gehuwd met Zwaag van der Aaltje, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum
en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Sloot van der Pieter Bartles te Gorredijk, Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor
het niet hebben van een patent voor zijn vaartuig. Jaar 1824 (3)
Slootboom Jan Henri * 1807 Hummelo staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn
signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet
meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en Koloniën,
met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. jaar 1840
(6)
Slooten van A. wordt op een kopie document als ondertekende vermeld met als onderwerp ter bekooming van eene
schadeloosstelling voor hun onderscheiden affaires veroorzaakt door hunne gepresteerde werkzaamheden bij de Hertaxatie der
gebouwen voor de Personele en Mobilaire Belastingen in 1819 gedaan voor deszelfs schrijfbehoeften en verteeringen enz. en dat
het niet zijn intentie kan geweest zijn om zodanig iets van onbezoldigd wordende persoon ook een begeleidende brief
ondertekend door de Burgemeester van Dockum Weide v.d. W. ?. H. en Slooten van A. enz. jaar 1821 (4)
Slooten ….? Onderwerp: Tarieven van kanaal en bruggelden enz. hij stemt voor 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)
Slooten Beerent komende van Oostvriesland: Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij te Marssum
onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4)
Slooten H. P. V. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende
onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat
in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz.
enz. jaar 1814 (3)
Slooten J. S. Baron van Harinxma thoe 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)
Slooten T. A.V. Baron van Harinxma thoe 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)
Slooten v. P.? 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)
Slooten van Johannes Antonius Schipper, jaar 1838
Slooten van Willem Ruurds 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)
Slooten van ….? De weduwe te Dockum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de
staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355
vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Slooten van A ---- Kuiper Schonegevel P. zijn benoeming en beediging tot griffier bij het vredegerecht te Dokkum i.p.v.
Slooten van A enz. jaar 1818 (2)
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Slooten van A. G. te Harlingen , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen (als koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3)
Slooten van A.---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de klagten die worden ingebracht door de Trekschippers varende van Dockum op Leeuwarden dat het
schip van Groningen naar Stroobos komende vaak te laat is zodat zij enz. tevens een brief ondertekend door Alberda E. J.
secretaris en voor Kopij conform Slooten van A. jaar 1815 (4)
Slooten van A. H. ---- Welderen van, Baron Rengers W. J. hij is na een herstemming tussen hem en Konijnenburg van D.
gekozen als lid van de Provinciale Staten , aftredende leden zijn Humalda van Eysinga J. F., Jongsma E., Slooten van A. H. en
Velstra T. jaar 1883 (2)
Slooten van A. hij ondertekend samen met anderen van de Vroedschap van Dockum een documet betreffende het Reglement in
en uitvoer van de in de Stad Dockummet Additionele Stuivers te Ponde belaste middelen van het gemaal, Beestiaal, Wijn,
Jeneven en Brandewijn enz. jaar 1814 (7)
Slooten van A. 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)
Slooten van A. te Dokkum 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)
Slooten van A. ----Werf van der Isaak 20 jaar hij wordt voorgedragen voor de post van Griffier bij het Vredegerecht Dokkum
i.p.v. Slooten van A. die tot Notaris is benoemd. Jaar 1818 (4)
Slooten van Aaltje, 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)
Slooten van Abe nr. 128 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)
Slooten van Adolf Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Dokkum met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (6)
Slooten van Adolf, ---- Vries de Doederus, Wijnhandelaar, Slooten van Adolf, Zeepzieder en Olieslager, Barneveld Jan
Lambertus, Koopman , Lijbering Jacobus, Logementhouder allen Commissarissen van de Nieuwe Dockumer
Stoombootmaatschappij te Dokkum Onderwerp: o.a. handgeschreven brief met hun handtekeningen , een aankondiging van de
Dienstregeling van Dockum op Leeuwarden (ook een advertentie aanwezig in het dossier) , tevens het Tarief voor Personen en
Bagage, jaar 1881 (6)
Slooten van Adranus ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten,
Tractement tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Slooten van Adrianus---- Bergsma E. H. schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris Generaal dat hij gaarne wil dat de
heeren Goslings O. (Oege) en Schonegevel T. (Taco) voormalige Maire en Adjunct van Dockum voor 2 uur aan zijn Logement
kwamen om hem van daar te geleiden naar het Stadhuis waaraan de heeren hebben voldaan enz. de excuses van de heer
Schonegevel en Vries de Jetse is gegrond geoordeeld en verder genoemd Vries de Rinze Jetses, Riemersma Gerrit die beide niet
aanwezig waren maar te Leeuwarden verbleven en Helbach Adam Coenraad die naar Duitsland is voor Particuliere Affaires en
Helder Pieter ook niet vanwege zijn hoge leeftijd verder de benoeming van Klaver A. F. tot Burgemeester waardoor een vacature
is ontstaan in de Vroedschap en deze vervuld wordt door Cock Johannes enz. en de benoemingen gedaan van Zand Jan Pieters
tot Provisioneel Burgemeester, Klaver Alle Franzen idem, en Cock Johannes tot lid van de Vroedschap en Slooten van Adrianus
idem enz. jaar 1814 (8)
Slooten van Adrianus---- Blauw Jacob te Dockum betreft een radiatie van de Hypothecaire inschrijving voor de firma Blauw
Sijbrand Jacobs en Boekhout Goikjen echteleiden, Handelaar in het groot in Binnenl. Gedistilleerd staande in Wijk D. no. 136
verschuldigde accijns enz. ook een door hem ondertekende brief als Handelaar in Wijn en Sterke Dranken te Dockum, een
Notarisakte bij Mr. Slooten van Adrianus, ook wordt zijn schoonbroeder Gatsonides Hendrik IJsbrands genoemd, verder eene
huizing staande in de Keppelstraat te Dokkum tevens genoemd de heer Jong de Jacob aan den Uithoorn gevestigd tevens wordt
de waarde van het onroeren goed enz. vermeld jaar 1840 (9)
Slooten van Adrianus Griffier te Dokkum, 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)
Slooten van Adrianus 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)
Slooten van Adrianus----- 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)
Slooten van Adrianus 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)
Slooten van Adrianus is benoemd tot Kapitein van de mannen van de 2e Compagnie van het 10e Bataillon Lnadstorm in het
Arrondissement van Leeuwarden ondertekend door de Luitenant Kolonel van genoemd Bataillon Focke….? E. enz. jaar 1815 (1)
Slooten van Adrianus---- Johannes Geeske weduwe van Bijl van der Willem Constants wonende te Dockum, geeft in een
handgeschreven brief (Request) gehoorzaam te kennen dat zij moeder is van 4 zonen alle ongehuwd dat de oudste dezer zonen
is Innocent dat de 2e zoon Bijl van der Johannes Willems hare affaires van Koperslagerij waarneemt de 3e 14 jaar is en de
jongste 10 jaar dat de 2e in loting van de landmilitieheeft getrokken nr. 269 in de loting der Landmilitie en dus enz. ook al omdat
de oudste zoon onnozel is enz. zij vraagt dus aan de Milietiraad vrijstelling enz. verder aanwezig een geschreven verklaring ter
ondersteuning van het request ondertekend door nagenoemden Slooten van Adrianus en Pivé Theodorus en Steenwijk van
Benedictus jaar 1814 (7)
Slooten van Adrianus Mr. Secretaris van Dokkum 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)
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Slooten van Adrianus te Dockum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Slooten van Adrianus wordt benoemd als Kapitein i.p.v. Heringa Gosewinus Kapitein bij de Landstorm te Dokkum enz. jaar
1815 (2)
Slooten van Adrianus 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)
Slooten van Adrianus, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden jaar 1818
(4)
Slooten van Adrianus, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden, jaar 1818 (4)
Slooten van Ameland Kapitein op de Nautilus 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 1879 (2)
Slooten van G. , Hij tekent als Gemeenteraadslid van Westdongeradeel het volgende document: hij/zij wordt vermeld als
Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Brantgum over de
jaren 1810, 1812 en 1813 Jaar 1814 (4)
Slooten van G. A.---- Foekens J., Slooten van G. A. en Snijder A. A. alle te Harlingen wonende, Onderwerp: een aankondiging
van zijn Stoombootdienst met zijn schip genaamd de “ Aurora ” van Harlingen op Sneek tevens de Dienstregeling en Tarief
voor Personen en bagage, ook aanwezig een aanplakbiljet, jaar 1880 (3)
Slooten van G. A. Harlingen---- Foekens J. te Harlingen Stukken betreffende de Stoombootdienst van Harlingen over Franeker,
Welsrijp, Winsum, Oosterlittens, Kromwal, Rien en Tirns naar Sneek Concessionarissen zijn Foekens J., Schouwenburg H.
Jacobsz. , Slooten van G. A. , jaren 1866-1867 (12)
Slooten van G. A. Harlingen---- Foekens J. te Harlingen Stukken betreffende de Stoombootdienst van Harlingen naar Sneek
Concessionarissen zijn Foekens J., Schouwenburg H. Jacobsz. , Slooten van G. A. , ook een dossier dat er klachten van andere
schippers zijn tegen de Gezagvoerder van het Schip de Aurora en dat de verschillende klachten al door de politie in onderzoek
zijn, Reglementen en tarieflijsten aanwezig ook een lijst van bestaande breedte en diepte der Sneeker-Franeker-Zeilvaart enz.
jaren 1866-1867 (72)
Slooten van Hendrik , Onderwerp; zijn request als Loteling om uitstel voor 1 jaar om zig in dien tijd tot het Leeraar ambt te
bekwamen enz. jaar 1825 (3)
Slooten van Hendrik hij is loteling van 1821 en is aangeloot en vervolgens telkens 1 jaar is vrijgesteld op grond van enz. en hij op
den 25 febr. 1825 de ouderdom van 23 jaar heeft bereikt hij de Geestelijken stand is ingetreden enz. jaar 1825 (2)
Slooten van Hiltje Jans Onderwerp; de armvoogden van Langezwaag enz. jaar 1841 (1)
Slooten van Jaal en Slooten van Sikke staan vermeld in een door de Commissaris Generaal van Oorlog ondertekende brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij als Gewezen Jagers bij de Vrijwillige Jagers
Compagnies verzoekende om als officier bij de Oost West Indische Troupes te worden aangesteld enz. ook het door Slooten
van Sikke oud 20 jaar ondertekende request is aanwezig dit is mede ondertekend door Meinsma A. Solliciteur enz. jaar 1815
(5)
Slooten van Jacob geleverde Olij voor de Stadslantaarns in 1811, en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een
document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren
wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)
Slooten van Jacob hij wordt vermeld op een document geheele en/of gedeeltelijke vereffening der achterstallige schulden als
debiteur van de Stad Harlingen wegens geleverde diensten en/of leveranties met vermelding van het bedrag en de gedane dienst
of leverantie enz. jaar 1814 (4) dossier (7)
Slooten van Jacob, 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)
Slooten van Jan naar West Indie , Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)
Slooten van Jouke Oetze 317 Oudega 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)
Slooten van M. F. Harlingen Schipper, jaar 1838

Slooten van M. F. hij tekend mede een verzoek aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlandensamen mat de gezamelijke
Beurtschippers varende in het ordinarisveer tusschen de steden Amsterdam en Harlingen en aldaar woonachtig dat zij wegens de
achteruitgang door de vernietiging van de gulden en vermeerderd met de investeringen enz. enz. jaar 1834 (6)
Slooten van M. S. te Harlingen , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen (als koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3)
Slooten van M. T. Amst. op Harl. Beurtschipper, jaar 1838
Slooten van M. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Slooten van M. Th. Harlingen Beurtschipper Harlingen op Amsterdam, jaar 1837
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Slooten van Martinus wonende in wijk F. 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)
Slooten van Monte nr. 71 in wijk F. 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)
Slooten van Op den Abt Equipage op de Vriesland, jaar 1837
Slooten van R. G. te Harlingen die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (3 stuks) om met zijn
Motorsloepje de “Wolverine”die volgens proefvaart waarbij aanwezig de Prov. Controleur enz. is gebleken dat de sloep niet
harder kan varen dan 10 kilometer per uur en dat de opmeting is geschied enz. enz. vergunning te krijgen om enz. en verdere
correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1909 (10)
Slooten van R. G. te Harlingen verzoekt in een handgeschreven (met gedrukt Briefhoofd) en een getypte brief door hem
ondertekend om met zijn Luxe Motorbootje genaamd “Juliana” de Provinciale wateren te mogen bevaren met een snelheid van
10 k.m. per uur enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1910 (9)
Slooten van R.----- Meulen van der Wybe kan de benoeming tot Lid College van Zetters Belasting te Harlingen niet aannemen
, zijn opvolger is Slooten van R. te Harlingen ( benoeming en een aanvaarding met zijn handtekening) omdat Krijtenburg R. zich
te Terschelling heeft gevestigd jaar 1917 (10)
Slooten van R.---- Weitz F. R. en Slooten van R. van beroep Commiesen beide hebben zig ter recherche begeven op de 19
februari dezes jaar naar her Roode Klif waar zij hebben gevonden het stuk wrak enz. beide zetten hun handtekening onder dit
stuk en ook Leeuwe E. A. directeur van de Convoijen en Licenten te Stavoren ondertekend jaar 1817 (3)
Slooten van S. 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)
Slooten van S. 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)
Slooten van Sikke---- Slooten van Jaal en Slooten van Sikke staan vermeld in een door de Commissaris Generaal van Oorlog
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij als Gewezen Jagers bij
de Vrijwillige Jagers Compagnies verzoekende om als officier bij de Oost West Indische Troupes te worden aangesteld enz.
ook het door Slooten van Sikke oud 20 jaar ondertekende request is aanwezig dit is mede ondertekend door Meinsma A.
Solliciteur enz. jaar 1815 (5)
Slooten van Sipke---- Blomberg Hendrika gehuwd met Slooten van Sipke Winkelier te Harlingen mede erfgenaam van haar
zuster Blomberg Maaike Overl. 13-12-1823 .Onderwerp haar nalatenschap enz. enz. jaar 1825 (1)
Slooten van Sipke---- Blomberg Hendrika echtgenoot van Slooten van Sipke wonende te Harlingen Onderwerp: Vrijstelling van
boete als mede erfgenaam van de bloten eigendommen van wijlen haar Zuster Blomberg Maaike overleden 23-12-1823 enz. jaar
1825 (2)
Slooten van Sipke---- Blomberg Hendrika Winkelierske te Harlingen en echtgenoote van Slooten van Sipke verzoeken
kwijtschelding van een boete betreffende te late aangifte der memorie van de boedel van wijlen Blomberg Maaike overleden 2312-1823 te Midlum van 275 gulden enz. jaar 1825 (3)
Slooten van T. H. Harlingen Schip de Casper Robles komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1877 (2)
Slooten van Th. , 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)
Slooten van Tjeertje, Handgeschreven brief van de Tappersche Tjeertje van Slooten te Harlingen
Slooten van Ybe, 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)
Slooten, 16 eigenaren van panden in Dokkum (lijst van zodanige personen die hun huis te laag in huurwaarde hebben
aangegeven .Familienamen zijn: (Fochteloo, Beekkerk, Slooten, Steenwijk, Andree, Helder, van der Weide, Talma, Faber, van
der Weide, Gratama, Klaver, Vries en Posthuma) , jaar 1840
Slooten, Hiltje Jans te Langezwaag (genoemd ook Beetsterzwaag en Irnsum) een dossier van de armvoogdij bereffende haar jaar
1841 (10)
Slooterdijk van Jacob Fredrik lid der Staten wordt benoemd in de Militieraad 1e militie district Hoofdplaats Leeuwarden enz. jaar
1815 (2)
Sloothaak Albert Lammets---- Feddema Fedde Jentjes en Sloothaak Albert Lammets te St. Johannesga, de deurwaarder
Canscrinus J. heeft enige roerende goederen in beslag genomen jaar 1818 (1)
Sloothaak ….? de weduwe te Rotsterhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf
onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Sloothaak Albert Lammerts 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)
Sloothaak Albert Lammerts---- Jetten Roelof Klazes en Sloothaak Albert Lammerts er zijn enige roerende goederen in beslag
genomen door de Belasting ten huize van voornoemden beide wonende te Sint Johannesga enz jaar 1816 (1)
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Sloothaak Hillegien Jacobs, 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)
Sloothaak Hiltje Dirks te Tjalleberd 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)
Sloothaak J. L. te St. Johannesga, onderwerp Inpost op Turf en de persoon in regten te vervolgen enz. jaar 1824 (4)
Sloothaak Lammert Alberts 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)
Sloothaak Lammert Durks te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf
onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen informatie enz. jaar , jaar 1840 (6)
Sloothaak Wieger Durks te Tjalleberd 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)
Sloothaal L. 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)
Slootman Hendericus te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen
vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken,
Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (5) dossier met alle
gemeenten van Friesland (86)
Slootstra Albert Dirks 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)
Slootstra Dirk Alberts hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het Depot der
18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)
Slootweg Leendert Op Walvisvangst, jaar 1838
Slop Geert Oenes * Joure wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie
Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling
welke op den 31e Mei met paspoorten zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar
1817 (3)
Slop Geert Oenes 57 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)
Slop Geert Oenes 57 is zijn volgnummer bij de 3e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent
bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Slop Geertr Oenes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e
afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen
welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar
1817 (4)
Sloppens Riend Lolles hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het 18e
Bataillon Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)
Slosse Ernest (Advocaat in het Koninklijk Hof van Brussel) met zijn schip de “Unice” liggende in Stavoren verzoekt in een
Telegram vergunning om de Friesche wateren te mogen bevaren ten einde de courses te Kiel te kunnen bezoeken Jaar 1906 (6)
Slosse Ernest Advocaat te Brussel Schip de Ninie (Unice), jaar 1906
Slot A. J. & Zoon te Meppel staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Slot A. J. te Meppel , ouderling 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)
Slot Aaltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (7)
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Slot Antje Poulus weduwe van Pool Pieter Paulus van Ameland Onderwerp: betreffende het verzoek van vrijstelling voor hare
zoon Pool Paulus Pieters, er wordt aan de Schout van Ameland (Ruijter de G. J. Gerbrandsz J.) gevraagde bewijzen te
overleggen enz. en deze schrijft dat de vrouw nog ene zoon heeft met name Pool Bauke Pieters oud 31 jaar zijnde maar die
vanwege zijn lichamelijke gestel lang niet in staat is om zijn moeder te onderhouden enz. en dat zijn moeder hoogbejaard is en
zijn zuster weduwe met drie kinderen enz. en hij overtuigd is dat de zoon vrijstelling moet hebben enz. en een briefje van Guerin
W. dat hij vrijstelling kan krijgen maar dat zijn broer dan enz. jaar 1814 (3)
Slot Antje Poulus---- Pool Poulus Pieters omtrent hem is er een request ingediend door Slot Antje Poulus zijn moeder, zij heeft
nog één zoon met name Pool Bauke Pieters oud 31 jar, ongehuwd en van een tamelijk lichaamsgestel enz. enz. dat deze het
huisgezin niet kan onderhouden enz. en dat Pool Poulus Pieters niet alleen zijn hoogbejaarde moeder maar ook voor zijn zuster
die weduwe is met drie kinderen zorgt enz. daarom vraagt zij vrijstelling jaar 1814 (2)
Slot Antje Poulus weduwe van Pool Pieter Baukes van Nes op Ameland zij heeft een request ingediend waarop haar
handtekening staat voor vrijstelling van de Land Militie van haar zoon Pool Poulus Pieters die thans geplaatst is bij de enz. van
de Capitein Nataea ….? ook een verklaring van Huijsman Heerke Hendriks, Glasener Andries in qualiteit als Armvoogden die de
verklaring ondertekenen en de verklaring ondertekend door de Schout van Nes op Ameland Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) dat
zij enz. jaar 1814 (6)
Slot Arend Folkerts 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)
Slot Arend Folkerts 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)
Slot B. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Slot B. 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)
Slot Beerend, 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)
Slot C. G. te Meppel staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.) Wethouder
van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de
goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Slot Eelkje 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
242
Slot F. J. te Noordwolde 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)
Slot F. J. te Noordwolde 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)
Slot Geerte Oenes 182 Joure 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)
Slot Gerrit Franzes te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen
aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en
Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
Slot Hendr. S. Werkman 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)
Slot J. B. Meppel Schipper, jaar 1837

Slot J. Jacob Ondertekend samen met leden van de Raad der Gemeente de Memorie van de Schout van de Gemeente Haske
betreffende de ingestorte gemeente huizen en de daarop volgende onvermijdelijke kosten enz. en aldus voorgedragen bij de Raad
der Gemeente enz. jaar 1814 (4)
Slot Jacob Folkerts 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)
Slot Jacob Folkerts 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)
Slot Jan Folkerts 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)
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Slot Jan Folkerts voor Verteering Gendarmerie op div. dagen in December 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)
Slot Jan Folkerts 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)
Slot Jan P. hij moet betalen voor de Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude Gerarresteerd bij de
Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni 1815 enz. enz. tot vinding van zekere het Obligatoire schuld ter somma van vijf en
zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)
Slot Jannis Folkerts 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)
Slot Jannis Folkerts 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)
Slot K. S. te Noordwolde, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Barghof
Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak
tevens de wijze van behandeling en het aantal en soort van dieren, Jaar 1841 (5)
Slot Thijs Franzes te Haskerland 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)
Slotegraaf Jacob J., 70 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)
Slotegraaf Jelmer H----- Veenstra Ritske Geerts en Slotegraaf zijn belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor
Oostermeer enz. met de bedragen, jaar 1816 (3)
Slotegraaf Maaike S., 225 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)
Slotegraaf Maaike, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (7)
Slotegraaf Maike, 20 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar
verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt
gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)
Slotegraaf Mindert, 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)
Slotemaker J. te Tholen Assessor Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document dat
de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen
enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk
in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Slotemaker J. te Tholen Predikant Classis van Zierikzee wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge
van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5)
dossier (24)
Slotemaker J. te Tholen 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)
Slotemaker J. te Tholen 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)
Slotemaker J. te Tholen 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)
Slotemaker J. te Tholen, 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
Slotemaker J. te Tholen, 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
Slotemaker J. te Tholen, 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)
Slotemaker J. te Tholen, 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)
Slotemaker L. te Middelharnis Praeses Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen
toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Slotemaker L. te Middelharnis Predikant voor de Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 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)
Slotemaker L. te Middelharnis Predikant voor de Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris
Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen 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)
Slotemaker L. te Middelharnis 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)
Slotemaker L. te Middelharnis 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)
Slotemaker L. te Middelharnis 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)
Sloten ------ Vercomst Arthur Drukker geboren te Bailleul (Belgie) onderwerp het verbod van toegang van in staat van beleg
verklaarde gebieden, hem wordt de toegang ontzegd en wel Harderwijk, Ermelo, Elburg, Oldebroek, Doornspijk, Gaasterland,
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Lemsterland, Stavoren, Sloten, Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist, jaar 1915 (3)
Sloten (Fr)---- Brink en J. G. W. Jeneverbrander te Sloten (Fr), hij is gedagvaard voor de rechtbank te Sneek ook had hij te
maken met de korenmolen te Sloten (Fr) wegens niet betalen van accijns en oplichting enz. enz. tevens is het proces verbaal van
Peeling aanwezig waarop al zijn voorraden vermeld staan enz. jaar 1823 (18)
Sloten---- Droogleggen van enige meren en kanalisatie en andere werken in Friesland enz. en met een mooie plattegrond van de
waterwegen in Zuid West Friesland enz. (21)
Sloten en Zeven Grietenijen----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en gemeentebesturen van
Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917
Sloten Friesland, Lijst met 98 namen van inwoners van Sloten (1811-1812) betreffende het achterstallig zijn van betaling aan het
Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden met een brief van de Deurwaarder J. J. Sterkenburg jaar 1817 (9)
Sloten---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing
in de kerken jaar 1841(1)
Sloten v. S. zijn naam staat onder de navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met eerbied te kennen in
een door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij wonende te Leeuwarden dat hij
bij besluit van 13e j.l. aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij officier is geweest bij de Lanciers ook aanwezig een
verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)
Sloten v. Sicco---- Goithals Ch. Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij een Nominative Staat van Manschappen (Fuseliers) waarop staan Travaille
Sjoerd men weet niet waar hij is, Sloten v. Sicco volgens bericht van zijn vader als Sergeant geplaatst bij de O. I. Pioniers, Linde
v.d. Roelof Wiebes en Hindelopen Oeble Wiebes enz. jaar 1817 (3)
Sloten van A. Onderwer; hij krijgt decharge van zijn belastngschuld op zijn aanslag betrefende zijn Paard enz. jaar 1817 (5)
Sloten van A. te Dokkum leent aan de Kerk een obligatie van f. 600, Wordt vermeld in een document Omslag over de
ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige schulden en Schulden van de Kerkvoogdij 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)
Sloten van A. wonende te Dokkum zich noemende de Administrateur der goederen van wijlen Jonkheer Burmania van ….?,
volgens de Opperhoutvester voor de Noordelijken Provincien nalatig is gebleven en er geen genoegen kan worden genomen dat
enz. jaar 1825 (4)
Sloten van Adriaan 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)
Sloten van Adrianus 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)
Sloten van Adrianus staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die
Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het
perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)
Sloten van Jacob 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)
Sloten van M. Beurtschipper, jaar 1838
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Sloten van P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Sloten van S. Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie en verzoekt om 12 personen als musikanten bij het Bataillon aan
te stellen waarvan eerstgenoemde er 1 is enz. jaar 1818 (3)
Sloten van Sikke 586 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Sloten van Sino * Leeuwarden hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 5 kolommen bij de
brieven van de Luitenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Infanterie batt. Nr. 3 ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende dat van gemelde Bataillon teruggebleven Verlofgangers enz. jaar 1841 (3)
Sloten van Sipke 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)
Sloten van T. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke
zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,
enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Sloten van Tjalle Taekes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de
belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e
Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Sloten van Tjeerd IJpes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1834 van het 18e
Bataillon Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)
Sloten van W.---- Canne(s) D. te Tzummarum, Sloten van W. , Martini W. alle drie predikanten betreft het niet door hen genoten
tractement enz. jaar 1817 (5)
Sloten van Wybe te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Sloten van Z. A. 27 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel 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)
Sloten ----Visser Marten Jacobs, Kastelein te Sloten klacht ter zake van Feikje Douwes huisvrouw van Casper Roelofs de Jong
Kastelein te Sloten wegens een weigering van betaling van haar schulden jaar 1819 (9)
Sloten ----Volkstelling, in deze documeten worden het aantal zielen vermeld die in de elf steden van Friesland woonden in het
jaar 1840 (3)
Sloten, Lijst met de namen van Burgemeesteren, Leden van de Raad, Gemeente Ontvanger en Secretaris van de Stad Sloten
jaar 1817 (2)
Sloten, 50 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
Sloten, Lijst met 84 namen van inwoners van Sloten (Fr) met hun beroepen, die betalen voor de Leeraar der Hervormde kerk
met vermelding van hun verschuldigde Kwota (Quota) en het huisnummer, Jaar 1818 ( 12)
Sloterdijck ….? de weduwe te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende
verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de
namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en
een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Sloterdijck Beekkerk van S. Hij staat in een lijst met Hoofdambtenaren der Registratie van Vriesland over het jaar 1824 , met de
datum eedaflegging, tijd van dienst, betalingen enz. jaar 1825 (2)
Sloterdijck Beekkerk van Simon---- Wijndels David Georg en Tietz Jan Willem een Proces Verbaal van Verificatie door hem in
kwaliteit als Ontvanger der Registratie van het Kantoor te Franeker enz. enz. verder verklaard Sloterdijck Beekkerk van Simon
Verificateur der Registratie enz. heeft ontdekt navolgende misrekeningen van eerstgenoemde enz. enz. jaar 1825 (29)
Sloterdijck J. F. (de heer) komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert in leven Rentmeester van Leeuwarderadeel
wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de finale liquidatie enz. enz. jaar 1817 (6) dossier
(13)
Sloterdijck S. G. te Dronrijp 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)
Sloterdijck van Hermanus Daniel 31 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de
Gemeente Leeuwarden vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom aanmerkingen
enz. jaar 1839 (6)
Sloterdijck van J. C. (de Juffer) komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert in leven Rentmeester van
Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de finale liquidatie enz. enz. jaar
1817 (6) dossier (13)
Sloterdijck van J. F.----- Salverda S. ondertekend namens de Militie Raad van het 1e district een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de President van de Raad Sloterdijck van J. F. overleden zijnde er zo
spoedig als mogelijk een enz. jaar 1815 (1)
Sloterdijck van Jan in leven gehuwd met Andreae C. A 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)
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Sloterdijck van Johannes Leonardus, 366 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)
Sloterdijck van L.R.., Cohen A. Benoeming tot lid der zetters de belastingen i.p.v. Brunger K. E. te Leeuwarden en Oosterhoff
J. i.p.v. Sloterdijck van L. H. + jaar 1920 (4)
Sloterdijck van S. F. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

Sloterdijck van Wijbrandia weduwe van wijlen Schippers Sijtze Willem in leven Rector aan de Latijnsche Scholen te Franeker
een verzoek van haar ter bekoming van een pensioen of gratificatie verder wordt er in een document ondertekend door de
Burgemeester de Heer Swart de J. en Wethouders van Franeker zeer lovend over hem gesproken van een deel van zijn jonge
leven en hij veel lof heeft gehaald enz.enz. omdat hij pas 31 jaar oud was. jaar 1825 (7)
140-B-blz. 30 Sloterdijk ….? Mevr. heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe te\Huizum , wordt vermeld in de Eeuwige
en 34
Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad
17-01-1815
Leeuwarden (3) dossier (34) jaar 1815.
1102-10
Sloterdijk ….?, de erven, Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum
18-12-1816
opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande
Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar
1816 (4) dossier (21)
01-04-1825
Sloterdijk Beekkerk van S. Verificateur der registratie, onderwer: dat de heer Diessen ….? Ontvanger der registratie te Kollum
17-A
zeer bedenkelijk zich aldaar buiten staat enz. jaar 1825 (3)
1
Sloterdijk Beekkerk van S., Adjudant Majoor hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel
29-04-1814
van de Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn
samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
02-03-1825
Sloterdijk Beekkerk van Simon---- Limburg Stirum van Albert Dirk in hoedanigheid van bewaarder der Hypotheken en
1-A
Ontvanger der registratie canton Sneek, gezien het proces verbaal door den heer Verificateur Slotendijk Beekkerk van Simon
betreffende Caroles(lus) Jelle Pieters, Caroles Jelle Jelles en Meer van der Ybele Meintes alle wonende te IJlst ieder een
geldboete van zestig guldens en in de kosten van vijf en twintig guldens enz. enz. wegens beledigingen aan de Deurwaarder der
directe belastingen te IJlst gedaan enz. jaar 1825 (16)
413
Sloterdijk Frans Canter---- Vellinga H. Onderwerp de post van taxateur van de Turf te geven aan voornoemde weduwnaar en
29-04-1815
met zijn kinderen in gene ruime omstandigheden verkerende neemt de directeur van de belastingen de vrijheid eerstgenoemde
boven den heer Sloterdijk Frans Canter welke ongehuwd is aan te bevelen enz. jaar 1815 (2)
1-A
Sloterdijk Johanna weduwe Druten van Johan in leven ontvanger der belastingen te Sneek en zij wil de kas van de gemeente
13-01-1825
Sneek enz. enz. maar zij kan geen certificaat van goed gedrag overleggen enz. enz. tevens een overzicht wat hij verdiend heeft in
de jaren 1820 tot overlijden jaar 1825 (5)
1525
Sloterdijk Sijske Jans, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van
08-12-1814
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)
729/5, 290
Sloterdijk Simke G. te Dronrijp 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)
586-6
Sloterdijk Sipke Jans moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om
01-07-1816
overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland in dat 15 November 1814 2e Bur. No.
1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd
naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
134
Sloterdijk Sjoerd Jans Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
28-02-1815
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
28 blz.2
Sloterdijk Sjoerd, Komt voor op personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd
04-01-1815
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)
212
Sloterdijk v. J. F. ---- Mentz J. H. Adjunct Maire wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van Sloterdijk J. F.
26-01-1814
Schout van de Gemeente Huizum bij zijn afwezigheid enz. en Staal Foppe Gerrits van beroep Mr. Bakker wordt voorgedragen
als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)
704
Sloterdijk v. J. F. President van de Militie Raad van het 1e District, in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn
02-08-1815
naam onder staat betreffende Militaire zaken waarin vermeld het extract uit het register der Besluiten enz. jaar 1815 (5)
1125
Sloterdijk v. J. F.---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde
14-09-1814
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
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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)
Sloterdijk van Frans Canter,---- Uiterdijk Jurjen en Ygens A. Y. zij worden als buitengewoon kundig, voorgedragen als
Taxateurs der Turf, , ook wordt genoemd als Taxateurs der Turf, , Poppe G. J., Vellinga Minne, Witteveen Cornelis Barteldsz.
., Sloterdijk van Frans Canter, Sterkenburg Joeke Jans en Waller Marius ,met hunner beloningen jaar 1815 (2)
Sloterdijk van J. F. ---- Wenckebach ….? Secretaris bij het Ministerie van Binnenlandsche zaken ondertekend een brief in naam
van de Minister aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermelddat benoemd is tot de Militieraad
1e district Sminia van Willem Livius ter vervulling van de vacature ontstaan door het overlijden van Sloterdijk van J. F. enz.
jaar 1815 (1)
Sloterdijk van J. F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Sloterdijk van J. F. Onderwerp: Idzerda Sjoerd Aurelius Wonende te Haarlem nu aanwezig te Bolsward, Meer van der Obe te
Workum, Kampen van L. en Faber Freerk F. Bargeschippers, Stukken betreffende een verzoek van voornoemden om concessie
voor een stoombootdienst van Bolsward naar Workum een bestek en voorwaarden betreffende het afdammen, droogmaken en
opgraven van genoemde Trekvaart, loopende vanaf den rolpaal op de hoek van de Lange Vliet nabij workum enz. tot aan de
Scheepstimmerwerf van Boer de I. D. enz. jaar 1876 (22)
Sloterdijk van J. F.---- Sminia van H?. L. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature ontstaan door het overlijden van Sloterdijk van J. F. enz. vond ik mij destijds
met deze benoeming enz. jaar 1815 (2)
Sloterdijk van J. F. 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)
Sloterdijk van J. F. 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)
Sloterdijk van Jan , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende reclamatieen
wegens te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2)
Sloterdijk van Johannes Leonardus---- Visser Garmt M. geboren en wonende te Grootegast Kapitein op het schip de Groote
Gast, Stukken rakende het verzoek van hem om vergunning tot het in de vaart brengen eener stoomboot tusschen Bergumerdam
en Leeuwarden ook zijn er diverse documenten met overtredingen en procesverbaal wegens hem en een extract vonnis door de
regter Sloterdijk van Johannes Leonardus dat hij zonder vergunning enz. en Meer van der P. te Dragten berekkelijk de aanvraag
voor eene stoombootdienst Dragten op Leeuwarden en Sneek enz. jaar 1877 (16) dossier (58)
Sloterdijk van M?. C. te Leeuwarden weduwe van Kutsch Otto Carel in leven predikant bij de Hervormden te Pingjum dat zij
door zijn overlijden in 1816 in zeer bekommerende omstandigheden enz. enz. jaar 1818 (2)
Sloterdijk van Sytske weduwe van Beekkerk Haye overzicht van zijn Pensioen jaar 1824 (4)
Sloterdijk van Wybrandus wed. Schippers S. te Franeker Onderwerp; Latijnse School aldaar jaar 1825 (1)
Sloterdijk W. J. Schout van de Gemeente Huizum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp;
achterstallige Tractament van de Predikant enz. jaar 1814 (1)
Sloterdijk Wietske----- Bouwer Franciscus, Veldwachter te Buitenpost , een ingediende klacht tegen hem van vermeende
beinvloeding van getuigen in de strafzaak(het proces verbaal opgemaakt door Bolt Jan Rijksveldwachter wonende te Kolhorn is
ook in dit dossier) tegen Heide van der Bareld i.v.m. mishandeling van Dootjes Wiebe , wordt ook in genoemd Hoeksma Lolkje
jaar , Sloterdijk vrouw van Tabak Hendrik wonend te Surhuisterveensterheide, ook Tabak Arend en Dootjes Wiebe beide
wegens meineed veroordeeld tot acht maanden en een Wietske, Meer de Pieter, Poppinga, met getekende verklaringen van
Tabak Roelof, Boer de Koop, en Bouwer Franciscus als Veldwachter getekend (een pracht dossier) jaar 1918 (15)
Slotermeer---- Fortuin C. D. Onderwerp: betaling wegens werkzaamheden betreffende het ligten van een steen in het
Slootermeer fl. 55.44 jaar 1822 (3)
Slotermeer, Hagen Albert Jans, Schipper dossier betreft het plaatsen van de betonning in het Slotermeer om te voorkomen dat de
schepen vastlopen, met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (8)
Sloterwijk Feye Jans 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 129
Sloterwijk Teye J. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen te
Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan hem verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
Sloterwijk Teye Jans Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Slothouwer J. C. ---- Bake Alexander thans Conrector te Rotterdam ewordt aangesteld als Rector der Latijnsche school te
Leeuwarden enz. en door deze benoeming is het verzoekschrift van Slothouwer J. C. vervallen enz. , jaar 1821 (1)
Slothouwer ….? Do(minee?) te Burgwerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie
Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en
door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Slothouwer Gijsbertus, 225 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)
Slothouwer Jan Coeraad Pro Rector Latijnsche school te Leeuwarden een opgave van de kwaliteiten van de onderwijzers aan
den Latijnsche Scholen van jaar 1816 (2)
Slothouwer Valentinus Rector Latijnsche school te Leeuwarden een opgave van de kwaliteiten van de onderwijzers aan den
Latijnsche Scholen van jaar 1816 (2)
Slothouwer Valentinus, rector der Latijnsche school te Leeuwarden onderwerp; zijn tractement van fl. 1050, jaar 1815 (2)
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Slothouwer Valentius, Hij staat op de Nominative Lijst van de Rectoren, Conrectoren en verdere onderwijzers bij de Latijnsche
Schoolen in Vriesland, met de functie de verblijfplaats en zijn Jaarlijkse Tractement. jaar 1815 (4)
Slotje D. G. hij wordt voorgesteld om tijdens de afwezigheid van Bungenberg J. N?. de Directeur van het Postkantoor te Sneek
zal waarnemen enz. jaar 1839 (3)
Slotje G. A. te Oldeboorn 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)
Slotje G. A. te Oldeboorn 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)
Slotsma Jacob Johannes te Oosthem 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)
Slotsma Jacob Johannes te Oosthem, Hij wordt vermeld op een document van; reclames wegens aan de besmettelijke Runder of
Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz. en hoeveel stuks
hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is (11)
Slotsma S. J. te Marssum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Menaldumadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Slotsma S. J. te Marsum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te
verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de
naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
Slott Jacob J.: hij ondertekend als lid van de Gemeente Haske: Metz Petrus Johannes , Regter bij de Regtbank te Heerenveen
wonende te Oudehaske Gemeente Haske dat in de reparatie tot vinding van het tekortkomende gelden in 1814 Ondertekend
door het Gemeentebestuur van Heerenveen enz. jaar 1815 (2
Slottje D. G. te Sneek wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het bedrag der
Belooning van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-1840 wegens
Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der Perceelen in het
Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Slottje Dirk Gjalts staat in een document Controle Bolsward met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten
tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.
jaar 1841 (2)
Slottje Dirk Gjalts staat in een document Controle Lemmer met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten
tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.
jaar 1841 (3)
Slottje Dirk Gjalts staat in een document Controle Sneek met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten
tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.
jaar 1841 (3)
Slottje Dirk Gjalts te Sneek.---- Gaastra A. P. , Een dossier betreffende de functie van Deurwaarder i.v.m. het overlijden van de
Deurwaarder Gaastra A. P. te Sneek (nog een handgeschreven brief met zijn handtekening vlak voor zijn overlijden) , met een
lijst van sollicitanten waarin hij is vermeld met zijn tegenwoordige beroep, woonplaats, gehuwd, aantal kinderen, en
opmerkingen met b.v. of hij bekwaam, braaf, werkaam enz. is, ook van iedere sollicitant een handgeschreven brief met zijn
handtekening en er worden voorgedragen Tromp Age Ages te Woudsend (20)
Slottje Gialt A. te Oldeboorn een aangegane transactie teneinde te voorkomen de gevolgen van een door de Commisen Jungst en
Vohelzang aldaar opgemaakt proces verbaal van bekeuring wegens een ten onregte aangegeven belasting voor dienstbodes jaar
1824 (4)
Slottje Gjalt wegens geleverde olie en katen in de lantaarns enz. hij wordt vermeld in een document van Oldeboorn bereffende
Algemeene achterstallige schulden enz. enz. jaar 1814 (7)
Sloueroff Gustof de weduwe met 4 kinderen te Leeuwarden , in een handgeschreven brief met haar handtekening verzoekt
omdat haar man overleden is in het hospitaal van Middelburg en 52 jaar oud was en gedient bij de colonies en nu ben ik een
verlaten arme vrouw enz. enz. jaar 1818 (3)
Slouhof Gustaf, ---- Slowehof, Slaurof, (Slouwerhoff?) weduwe van 60 jaar, zeer zwak van gezondheid enz. enz. en 5
kinderen met veel gesukkel enz. haar man wegens de Franschen tijd enz. zij vraag ondersteuning enz. jaar 1823 (4)
Slourof Gustaaf zijn weduwe van beroep Naaister, zij is een vrouw van goede zeden en onbesproken levensgedrag en
verkerende in bekrompen enz. enz. zij ontvangt onderstand van de Diaconie enz. enz. jaar 1823 (1)
Sluid van der W.K. of W. Y Handgeschreven brief met handtekening van S. J. Bulthuis Predikant te Oude Mirdum, Jacob
Harmens Jongsma, S. Stoffelsma, A. J. Boersma, Tijes Douwes, Andries Johannes, W. K. of W. Y. van der Sluis, Jaar 1814
Sluijk Gerrit Hendriks (Uitlandig) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling behorende tot de
Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)
Sluijs van der A. ---- Veen van der L. W. dat in zijn zaak geapprobeerd en Sluijs van der A. dat ontdekt zijnde welke voor de
uitbetaling van de directe belastingen enz. enz. jaar 1825 (3)
Sluijs van der B. V., Hij tekent samen met de Substituut Schout en de andere Gemeenteraadsleden een stuk betreffende een staat
van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne enz. jaar 1815 (6)
Sluijs van der D. 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)
Sluijs van der P. W?. ondertekend een document als lid van de raad van Mildam betreffende crediteuren op de Staat der
achterstallige schulden van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8)
Sluijs? tekent als Zluijs van der Sipke Dirks , hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van
Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die
zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben
verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles
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IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land
te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in
drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar
1814 (7)
Sluijterman A. F. ---- Hingst van J. G. Sergeant Sergeant van de Wagt het bleek als dat ik toen Commandant van de Wagt was er
geen andere superieur dan de Luitenant van de Wagt men hadde drie posten en wierden op het uur afgelost enz. de President van
de Krijgsraad vraag waartom heeft u de Heer Capitain Beyma zoo brutaal bejegend waarop ik zeide dat heb ik niet gedaan en de
navolgende waren daarbij aanwezig Buwma A. Capitain bij de 1e Compagnie, Wiggers T. Capitain bij de 3e Compagnie,
Brunger K. 1e Luitenant bij de 5e Compagnie, Wiersma S. 2e Luitenant bij de 6e Compagnie en mijnheer Eisma Luitenant
Kwartiermeester het betreft een stuk van de Krijsraad enz. verder e ondertekenaars zijn Olivier W. Colonel aan de Landstorm te
Sneek en Sluijterman A. F. Luitenant Colonel Commandanderende het 6e bataillon Landstorm arr. Sneek enz. jaar 1815 (16)
Sluijterman A. F.---- Brunger P., Sluijterman A. F. , Schoonhoven W. A. en Bergh v.d. H. Ouderlingen en de Diaconen Visser
L., Passing Harm, Goedhart S. J. en Deinum P. T. der Hervormde Kerk van de Stad Workum ondertekenen een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Meiners Meinardus Predikant alhier verder genoemd Andringa van S. enz. jaar 1815 (10)
Sluijterman A. F. Lt. Collonel Commanderende het 6e Battaillon Landstorm Arr. Sneek ondertekend een brief dat Loon van ….?
heeft kennis gegeven dat hij als Sergeant was benoemd maar hij al een post had aangenomen en daar om bedankt voor de post
van 2e Luitenant en daarom wordt voorgedragen Laan van der Jan te Hindelopen enz. jaar 1815 (1)
Sluijterman L. A. A. te Workum , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Workum enz. enz. jaar 1822 (3)
Sluijterman L. A. E. Lt. Collonel bij de Staf, hij is benoemd in voorvermelde functie door 59 mannen van de Landstorm omdat
deze mannen het niet eens waren met de benoeming van Officieren door de Gouveneur van Vriesland enz. aldus gestemd in
tegenwoordigheid van ons schout enz. van Koudum jaar 1814 (5)
Sluijterman L. A. F. , Hij wordt vermeld in een document als Zetter der Belastingen van de Stad Workum jaar 1821 (3)
Sluijterman L. A. F. Hij ondertekend als lid van de vroedschap van de Stad Workum een document dat aan de Gouveneur van
Vriesland gestuurd wordt betreffende , zij verwonderen zig over de belasting op de huurwaarde van ongebouwde eigendommen
van 25 % enz. enz. enz. tevens een extract uit de Notulen van de Vroedschap waarin genoemd Abinga van Humalda Jonkheer
J , en de Burgemeester Everts C. A. i.v.m. met een benoeming van een beangrijke post door Abinga van Humalda Jonkheer J . ,
en getekend door Brandenburgh J. President en Potma A. L. (secretaris) , Koelman Jan., Stelwagen J. J., Trony J., tevens een
handgeschreven en ondertekende brief van Sluijterman L. A. F. waar hij klaagt over het gedrag van de Burgemeester Everts jaar
1814 (9)
Sluijterman L. A. F. 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)
Sluijterman L. A. F. te Workum, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en
bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
Sluijterman L. A. H. te Workum Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Sluijterman P. A. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen
der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen
is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Sluijterman P. A. wonende te Workum geeft met de diepste eerbied te kennen Dat hij op den 2e Januari 1816 bij de organisatie
van de tegenwoordige stadsregering enz. en benoeming van de stedelijke ambtenaren dat de anderen niet bekend zijnm met enz.
enz. edn dat de voormalige Ontvanger Coopmans H. zich bij request aan de koning enz. enz. jaar 1816 (4)
Sluijterman P. F., ---- Stellingwerf Sjoerd Broers, hij huurde van de gemeente Workum de Sluis het Sluishuis, de Herberg en
Visserij voor 4 jaren voor fl. 816 per jaar enz. enz. wordt ook in genoemd, getekend door het Gemeentebestuur van Workum en
?: Hoekema P., Stelwagen J. J. , Visser L, Schol Jurjen, Kingma Gerben Jans, Zee van der Jelmer, Sluijterman P. F.,
Kannegieter J., Mossel? Bastiaan F., Galema Gale Ysbrand, Brunger E. K., Kingma Robijn enz. jaar 1814 (12)
Sluijterman Paulus Augustinus advocaat wonende te Workum dat hij in de jaren 1808 aan s’lands hogeschool te Franeker is
gepromoveerd en in dat zelfde jaar geadmilleerd als Advocaat voor den Hove van Vriesland en in 1811 voor het Tribunaal te
Sneek en hij ziet zig gaarne geplaatst enz. jaar 1814 (2)
Sluik A, jr. Harlingen Kapitein op de Johannes, jaar 1839
Sluik A. Harlingen Kapitein op de Jonge Juffrouw Sara, jaar 1824
Sluik A. Schipper, jaar 1824
Sluik Albert Harlingen Kapitein op de Jonge Juffrouw Sara, jaar 1824
Sluik Albert---- Schip: De Jonge Juffrouw Sara gevoerd door Kapitein Sluik Albert liggende te Nantes gedestigneerd naar Cadiz
verder genoemd Visser Barend & zoon te Harlingen een verzoek enz. jaar 1825 (3)
Sluik H. A. Harlingen Beurtschipper Harlingen op Amsterdam, jaar 1837
Sluik H. A. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Sluik H. Amsterdam – Harlingen Beurtschipper, jaar 1837
Sluik Hendr. hij tekend mede een verzoek aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlandensamen mat de gezamelijke
Beurtschippers varende in het ordinarisveer tusschen de steden Amsterdam en Harlingen en aldaar woonachtig dat zij wegens de
achteruitgang door de vernietiging van de gulden en vermeerderd met de investeringen enz. enz. jaar 1834 (6)
Sluik R. A. Harlingen Kapitein op de Zeelust, jaar 1839
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Sluik Reind Kapitein op de Zeelust, jaar 1838
Sluis Anske Eeltje staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e
afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen
welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar
1817 (4)
Sluis Anske Eeltjes * Parrega 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)
Sluis Anske Eeltjes 180 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)
Sluis Anske Eeltjes 512 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)
Sluis Anske Eeltjes 512 is zijn volgnummer bij de 3e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent
bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Sluis E.L. Groningen Schipper op de Goede Verwachting, jaar 1839
Sluis H. te Marrum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Sluis J. A. Medecine Docter te Assen, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz. jaar 1825 (2)
Sluis J. A. te Assen, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in
Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende bepalingen
omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met
bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Sluis Romke Winsum Motorbootdiens Winsum- Leeuwarden -Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Sluis---- Slim? of Sluis? W. A. te Vrouwenparochie 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)
Sluis v.d K. W. te Workum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of
Hiemstra S.) Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841
(6)
Sluis v.d. W. A. te Wijnjeterp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Sluis v.d. A. A. 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)
Sluis v.d. A. te Hemrik, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
in de Grietenij Opsterland als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841
(3)
Sluis v.d. A. W. 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)
Sluis v.d. Antje Klazes, 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)
Sluis v.d. Antje Klazis, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter
school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Sluis v.d. B. M. te Warns 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)
Sluis v.d. B. te Warns 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)
Sluis v.d. C. L. , Veehouder te Molkwerum hij is 1 van de 14 ondertekenaars ----Visser K. D. te Koudum Motorschipper
ondernemer met de stoomboten “ Concurrent I ” in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt om te mogen
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varen in het water Koudum Molkwerum enz. ook een brief met 14 handtekeningen van belang hebbenden met beroep en
woonplaats, tevens de correspondentie aanwezig jaar 1912 (6)
Sluis v.d. D. wegens geleverde goederen en druklonen, hij komt voor op de Rekening van Uitgaven kosten van bestuur 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)
Sluis v.d. D. te Leeuwarden, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor
leverantie/diensten ten laste van de Gemeente Almenum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar
1814 (7) dossier (13)
Sluis v.d. D. voor Druklonen, staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een uitbetaling met het bedrag enz. jaar
1816 (1)
Sluis v.d. D., Drukker te Leeuwarden hij levert het bij 5 genoemde model in dit document voor 3 stuivers per exemplaar,
Onderwerp: de kas van de Dorps of Algemeene Armekassen van Cubaard enz. jaar 1816 (3)
Sluis v.d. D., vermeld op een voorlopige staat van schuld van het jaar 1814 ten laste van de gemeente Makkum met hett bedrag
dat hij moet ontvangen en de geleverde waren/diensten enz. jaar 1815 (3)
Sluis v.d. G. A. een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens verschil in zijn aangifte jaar 1824 (2)
Sluis v.d. Harmen Minzes 2 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817
(5)
Sluis v.d. Harmen, 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)
Sluis v.d. Hij staat vermeld op een staat weegens gedaane betalingen voor leverantie van Drukwerk enz. jaar 1814 (8)

Sluis v.d. J. A. te Cornwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene
ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders
naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
18-A blz. 8
Sluis v.d. J. A. Wed. te Sloten (Fr.) 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 (3) dossier (45)
274-a, 15
Sluis v.d. J. Harlingen Schip de Innovatie, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
28-02-1918
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
162, 15
Sluis v.d. J. Harlingen Schip de Innovatie, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
27-02-1917
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
398
Sluis v.d. J. te Witmarssum 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)
220
Sluis v.d. J. W. hij ondertekend (in copie) mede een document betreffende de dispositien van Floreenpligtigen van den
12-03-1819
hervormden godsdienst in data de 4e en 6e der maand Maart dezes jaars enz. aan den predikant van Nieuwe Horne cum annexis
enz. jaar 1819 (7)
14-A-9
Sluis v.d. Jan en Tuymelaar in comp. , een procesverbaal van bekeuring wegens het vervoeren van turf welke niet in het
25-05-1824
patentrecht is ingeschreven ,en een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring.
wordt ook in genoemd Klazen Hendrik Wieger s Veenbaas jaar 1824 (4)
424-28 25- Sluis v.d. Jan S. 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)
171-D
Sluis v.d. Johannes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
22-03-1814
Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
615-2, 41-1
Sluis v.d. K. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
19-06-1840
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad 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)
615-2, 41-2
Sluis v.d. K. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
19-06-1840
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad 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)
526-1, 41
Sluis v.d. K. W. te Workum 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 Stad
Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
949/41
Sluis v.d. K. W. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand
20-09-1841
Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als koper met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
707
Sluis v.d. Koop Feddes, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te
21-11-1816
Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817 totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de hen benodigde
kledingstukken, jaar 1816 (5)
1074-9
Sluis v.d. L. A. 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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Sluis v.d. L. A. Veenbaas en Houtkoper, hij ondertekend samen met 13 anderen ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat
de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833 (5) Dossier ( 68)
Sluis v.d. R. 38 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)
Sluis v.d. W. A.te Wijnjeterp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Sluis v.d. W. B. 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)
Sluis v.d. W., Veenbaas hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het
Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar te mogen afvaren
teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers en ingezetenen van
Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz. om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden te bewegen om de
beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen enz. enz. de 65 ondertekenaars worden vermeld
onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21)
Sluis v.d. Wijtze Alles 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)
Sluis van E. L.Leeuwarden Schipper op de Goede Verwachting, jaar 1838
Sluis van Anne Arjens, 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)
Sluis van de Jan heeft tegoed voor geleverde Bouwmaterialen , Staat vermeld op een Document genaamd; Lijst van de uitgaven
gedaan op autorisatie uit de onvoorziene uitgaven van de Gemeente Haske ter beschikking van de departementalen ambtenaar
enz. jaar 1815 (7)
Sluis van de Rimmert, 441 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)
Sluis van der & Tuimelaar in Comp. te Heerenveen f. 148, 50 wegens leverantie van hout & steen aan de Gemeentehuizen als
eene buitengewone reparatie als zijnde de gevel van een der gemelde huizen is ingestort enz. jaar 1814 (3)
Sluis van der , voor het inbinden voor de burgelijke registers, Wordt vermeld op een staat van uitgaven gemeente
Vrouwenparochie over 1813 enz. enz. jaar1814 (4)
Sluis van der ….? en komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert in leven Rentmeester van Leeuwarderadeel
wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de finale liquidatie enz. enz. jaar 1817 (6) dossier
(13)
Sluis van der ….? Drukker wegens levering van gedrukte stukken komt voor op : Rekening gedaan door Baljuw benevens het
Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden
wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en
gedaan enz. enz. jaar 1817 (1) dossier (36)
Sluis van der ….? en Tuijmelaar ….? Kooplieden te Heerenveen Onderwerp hun Rekeste weges in 1812 en 1813 geleverde
Bouwmaterialen voor de stalling en de woningen voor de Gendarmerie enz. jaar 117 (3)
Sluis van der ….? heeft tegoed wegens druklonen voor 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)
Sluis van der ….?---- Kratzsch D. C. T. Officier van Justitie te Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld o.a. dat ter voorkoming van onaangenaamheden bij zulke en dergelijke
Volksverzameling kunnen plaatshebben ook vermeld de Luitenant van der Sluis enz. jjaar 1816 (3)
Sluis van der ….? Van beroep drukker. Hij wordt vermeld betreffende een rekening in een brief aan de Commissarisen Generaal
van Vriesland
Wegens druklonen, ook de Pater & Meeth Frank zenden een rekening verder wordt genoemd Schultze ….? Commissaris
Generaal en de heer Ypeij ….?. enz. jaar 1814 (2)
Sluis van der ….? voor Druklonen de Registers 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)
Sluis van der ….? Willems Rimmeren heeft in 1810 enige personen in het Moddergat onder Nes aan de wal had gezet welke
verdagt gehouden in op order van de heer Stroband ….? Van harlingen bij Basteleur G. J. enz. enz. dat Willems Rimmeren
gearresteerd wierde in en is als gevangen naar Harlingen getransporteerd en naar zeggen heeft hij zig in de gevangenis van het
leven beroofd enz. enz. jaar 1815 (2) dossier (8)
Sluis van der ….? 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)
Sluis van der ….?, Hij staat vermeld op een staat weegens gedaane betalingen voor zijn tractement enz. jaar 1814 (8)
Sluis van der A. W. (Alle Wytzes) Schout van de Gemeente Lippenhuizen ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Vries de Wiebe Joekes te Wijnjeterp oud 18 jaar geboren 22-01-1797
Lippenhuizenarbeider en zijn request dat hij uit hoofde van Huwelijk Vrijstelling der Nationale Militie enz. dit document is
ondertekend door de Solliciteur Spoelstra B. tevens wordt genoemd in een huwelijksextract de vader van Vries de Wiebe Joekes
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en wel Vries de Jolke Berends en zijn moeder Jurjens Wijtske en zijn bruid Vries de Jelske Willems meerderjarige dochter van
Vries de Willem Luitens en Gerrits Doutzen enz. jaar 1816 (7)
Sluis van der A. W. te Appelscha staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken A. B.
(Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending
van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
Sluis van der Albert Sybrens , Huisman onder Cornwerd aan de zeedijk hij heeft uit zee gevist een vat olie enz. jaar 1817 (1)
Sluis van der Alle Jans----Veenland Yme Ubeles landbouwer te Lippenhuizen is benoemd tot lid van het colegie van zetters der
belastingen in Opsterland i.p.v. Sluis van der Alle Jans die overleden is jaar 1883 (3)
Sluis van der Alle Wytzes in de Hemrik Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Sluis van der Alle Wytzes---- Sytsema Errit Sytses te Beets en Sluis van der Alle Wytzes in de Hemrik zij zijn als Schatters over
1824 te Beetsterzwaag gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
Sluis van der Alle Wytzes te Hemrik, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en
bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
Sluis van der Coenraad Harmens---- Haersma van Vierssen Luitenant Collonel Commanderende het 10e Battaillon Landstorm
Arr. Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Sluis van
der Coenraad Harmens en dat er gene redenen bestaan waarom hij uit den dienst enz. jaar 1815 (1)
Sluis van der Cornelis Foppes wegens huur van een huis gediend hebbende tot caserne op Poptazijl wordt vermeld op Staat van
de schulden bij de Gemeente Sexbierum aanwezig van het jaar 1813 enz. jaar 1816 (5)
Sluis van der Cornelis Minnes te Elahuizen, Hij wordt vermeld op een document van; reclames wegens aan de besmettelijke
Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz. en
hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is (11)
Sluis van der D. komt voor op de Rekening van verantwoording van Menaldumadeel en zijn rekening voor Drukken en
leveranties van 1811 wordt betaald enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (16)
Sluis van der D. wegens Druklonen 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)
Sluis van der D. , hij komt voor op en lijst met ordonnanties jaar 1818 (1)
Sluis van der D. , hij staat vermeld in een document Lijst der verschuldigde leges op de ordonnantie in gevolge het Reglement
gearristeerd bij besluit van enz. jaar 1814 (2)
Sluis van der D. , wegens Druklonen en schrijfbehoeften staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken
enz. voor de Gemeente Sint Anna Parochie jaar 1814 (3)
Sluis van der D. , wordt vermeld op de staat van ontvang en uitgaaf ter zake van het geen nog wegens de menues depenses der
regtbank van Koophandel zitting houdende te Leeuwarden enz. jaar 1814 (4)
Sluis van der D. Boekverkoper te Leeuwarden, 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)
Sluis van der D. heeft nog geld tegoed wegens enz., komt voorop het document: Cannegieter Hendrik Secretaris Liquidateur
(met handtekening) van het voormalige district Idaarderadeel nog te doen uitgaven op den laatsten ( 31e juli) 1813 enz. jaar 1817
(7)
Sluis van der D. Hij staat in een lijst van Ordonnancie met de door hem geleverde producten en kosten enz. enz., jaar 1817 (2)
Sluis van der D. 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 1818 (1)
Sluis van der D. Hij staat vermeld op een staat Weegens, gedaane betalingen op de kosten van bestuur enz. jaar 1814 (4)
Sluis van der D. te Leeuwarden hij is Schuldeischer van de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende de
Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en op den laatsten
Juli 1813 nog had in te vordenen alsmede den uitgaven van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en
Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (7) dossier (23)
Sluis van der D. voor Druklonen----Bergsma E. H., en Sminia van H. dit document is een Declaratie van beide genoemde in de
functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende Bureau Onkosten en Tractementen.van
geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3)
Sluis van der D. wegens druklonen , hij komt voor op de Rekening van Inkomsten en Pretensien, Caserneringen en
fournituurgelden Scheep en Wagenvragten van Militairen, 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)
Sluis van der D. wegens Druklonen en schrijfbehoeften staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken
voor de Gemeente Oosterend enz. jaar 1814 (3)
Sluis van der D. wegens leverantie van Placate Boeken en druklonen, 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)
Sluis van der D. wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van
Vriesland te doen toe komen de navolgende Ordonnancien nummer 385 waarbij ook voornoemde vermeld wordt voor
uitbetaling van zijn declaratie met de aantekening waarvoor betaald wordt, jaar 1817 (4)
Sluis van der Dirk Landsdrukker te Leeuwarden dat hij nu 20 jaren is aangesteld en belast geweest enz. jaar 1815 (2)
Sluis van der Douwe oud 31 jaar wonende te Leeuwarden wordt voorgedragen als uitvoerder, omdat hij daartoe ten volle voor
geschikt is zolang er aan het gebouw (nieuwe Arresthuis in Sneek) gewerkt wordt op een daggeld van drie guldens enz. jaar 1841
(3)
Sluis van der E. Drachten Veldwachter te Smallingerland , jaar 1917 (3)
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Sluis van der E. Pzn. Te Hemrik, Lid van de Kamer van Koophandel te Opsterland jaar 1917 (1)
Sluis van der E. te Drachten hij staat op een lijst met benoemde onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij
zullen worden beedigd enz. jaar 1914 (1)
Sluis van der en de weduwe Leijdel ….? zij ontvangen de gelden voor Druklonen en Schrijfbehoeften enz. jaar 1813 (6)
Sluis van der en Tuijmelaar Kooplieden te Heenveen 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 1822 (7) (dossier 38)
Sluis van der Feikjen Alberts, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Sluis van der Feikjen Alberts, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de
termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Sluis van der Foppes Kornelis een rekening terzijne voordele wegens Huur enz. jaar 1814 (2) totale dossier Douaniers (28)
Sluis van der Freekjen Alberts, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Sluis van der G. A. onderwerp verkeerd opgemaakte aanslag der personele beasting, jaar 1824 (4)
Sluis van der G. A. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste
inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Sluis van der G. A. teHeerenveen, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te voorkomen (2)
jaar 1824
Sluis van der G. H. 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)
Sluis van der G. Ouderling te Heerenveen tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Vriesland als volgt:
Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no.
4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de
onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem,
bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Sluis van der G. te Heerenveen Ouderling Classis Heerenveen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal
belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en
ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar
1818 (5) dossier (24)
Sluis van der G. te Heerenveen 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)
Sluis van der G. te Heerenveen 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)
Sluis van der Gosse Heines 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)
Sluis van der Gosse Heinis 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)
Sluis van der Grietje onecht kind van Sluis van der Feikjen Alberts, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in
de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de
Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Sluis van der Grietje weduwe wijlen Wiemers Hessel. ----Hoften van M., wonende te Harlingen met een Bargedienst van
Harlingen naar Leeuwarden en van de gezamelijke Trekbeurtschippers alhier te Harlingen. Onderwerp: een request betreffende
een overgedragen consessie enz. jaar 1845 (19)
Sluis van der Grietjen onecht kind van Sluis van der Feikjen Alberts, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in
de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de
Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)
Sluis van der Grietjen onecht kind van Sluis van der Freekjen Alberts, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der
kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de
Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Sluis van der Grietjen te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit
van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel
in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5)
dossier (8)
Sluis van der H. K. , hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo
anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van
Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795
tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes
Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)
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Sluis van der H. secr. En ontvanger van Sloten (fr) hij solliciteerd naar de functie van Burgemeester van Baarderadeel maar dat
de functie reeds was voorzien door Douwen van E. jaar 1920 (2)
Sluis van der Harme Menses 165 Rottevalle 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)
Sluis van der Harmen Koenraad ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en Geeft onderdanig te kenen dat hij als
Lid van de Landstorm en wonende te Nijega dat hij ene stijven en wel de middelste vinger van de linker hand waardoor hij niet
in staat is als Piekenier enz. tevens aanwezig een medische verklaring van Anastius J. W. Medicinia Doctor enz. jaar 1815 (3)
Sluis van der Harmen Koenraads 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)
Sluis van der Hendrik J. Groningen Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918
(1)
Sluis van der Hendrik, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Sluis van der Hendrik, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(6)
Sluis van der J. ---- Moedt Hendrik Jans Veenman te Haskerdijken, het betreft zijn Request met o.a. een handgeschreven brief
met zijn handtekening waarin verder genoemd zijn borg Wiersma Wobbe Hijlkes en de Assessor der Grietenij Schoterland Sluis
van der J. jaar 1841 (12)
Sluis van der J. & Tuimelaar S. en Comp. te Heerenveen wegens geleverde bouwmaterialen wordt vermeld op de Memorie van
de Schout van de Gemeente Haske betreffende de ingestorte gemeente huizen en de daarop volgende onvermijdelijke kosten enz.
en aldus voorgedragen bij de Raad der Gemeente enz. jaar 1814 (4)
Sluis van der J. ondertekend namens Andringa de Kempenaer W. (Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Zwart Willem Annes Milicien van de reserve van 1840 die ondanks alle pogingen door de
veldwachter tot opsporing enz. jaar 1841 (3)
Sluis van der J. (Jan) te Tjerkgaast, 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)
Sluis van der J. A. wonende te Hemrik heeft een Kalkbranderij in bezit en gebruik ofschoon niet voorkomende als rekenpligtig
Veenman is gemelde persoon toch eigenaar van verschillende Veengronden onder de Gemeente Knijpe, Oosterwolde en
Makkinga enz. jaar 1841 (5)
Sluis van der J. en Tumeler te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de
eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)
Sluis van der J. Grietman van Schoterland ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten
met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de
ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)
Sluis van der J. L.---- Koumans Smeding Pieter Zeehandelaar te Leeuwarden dat zich thans voor de Stad bevindt het Tjalkschip
de Goede Verwachting met als Schipper Sluis van der J. L. van Groningen komend met als lading enz. jaar 1839 (3)
Sluis van der J. Leraar bij de hervormden te Tjerkgaast ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
schending van de openbaren Godsdienst en de onaangename beledigingen door sommige boeren van Tjerkgaast en er werd in het
geheim medewerking vasn den President beraam om enz. op den avond vanm 16 maart j.l. kwamen Teu?es Fedde en zijn broer
Teu?es Harmen met den oudste Kerkmeester Wierda Roudolfi Joh. Die zig aan het verwaarlozen van zijn ampt schuldig gemaakt
had enz. op 19 Maart kwamen de twee gemelde broers samen met Hielkes Gosse en Scheltes Abe van Tjerkgaast en Harmens
Jan van Idskenhuizen op gebiedende toon zeggen dat het 2e zakje uit de kerk moet en Hessels Klaas enz.\ op 26 maart was de
kerkmeester van Doniaga Nannes Marten enz. jaar 1815 (4)
Sluis van der J. te Heerenveen, Schoterland 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 Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder
de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Sluis van der Jacobus gezagvoerder en eigenaar van het Motorschip Innovatie domiclie hebbende te Harlingen die verzoekt in
een handgeschreven en door hem ondertekende brief om met zijn genoemd schip de provinciale wateren te mogen bevaren en
verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1908 (6)
Sluis van der Jan Landeigenaar en Houtkoper te Heerenveen hij is benoemd als zetter der belastingen jaar 1822 (3)
Sluis van der Jan , Eigenaar en Houtkoper , Hij is lid van het collegien van Zetters van Heerenveen enz. jaar 1823 (3)
Sluis van der Jan A.---- Lijnden van T. G. A. B. Lt. Collonel van ’t 7e Battallon Landstorm Arr. Heerenveen ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Sluis van der Wijtze A. Kapitein te Eijnjeterp in plaats van Sluis van der Jan
A. Kapitein te Hemrik en Klazinga Hendrik K. man van de Landstorm te Beets in plaats van Veenstra Hendrik J. van de
aftredende en benoemde enz. jaar 1815 (1)
Sluis van der Jan Alles Dossier, Buitengewone vergunningen tot inslag van Turf voor Jan Alles van der Sluis Tjeerd Wobbe
Alberts Dijk en de weduwe Sjoerd Gerbens Pot, jaar 1841 (2) dossier (6)
Sluis van der Jan Alles Koopman te Hemrik. Onderwerpn een bekeuring wegens niet kunnen tonen van het patent voor een
overdekte praam enz. jaar 1841 (6)
Sluis van der Jan Alles Landeigenaar te Hemrik , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang Lippenhuizen enz. enz. jaar 1822 (3)
Sluis van der Jan Alles, Kapitein hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 7e Bataillon Landstorm Arr.
Heerenveen enz. jaar 1814 (2)
Sluis van der Jan Geerts 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)
Sluis van der Jan Joukes, Schippersknegt wonende te Langweer hebben de bij de loting enz. en hij moest opkomen maar dat hij
in Holland is en de schout Jongbloed J. schrijft en ondertekend een brief dat het hem niet tijdig genoeg enz. jaar 1814 (1)
Sluis van der Jan 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)
Sluis van der Jan S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Sluis van der Jan---- Wijndels J. H. hij vraagt een hertaxate voor zijn eigendommen en de hertaxateurs die zijn aangesteld zijn
Sluis van der Jan en Pasma Frans Hendriks jaar 1819 (1)
Sluis van der Jan Wytzes als Kerkvoogd van Hoornsterzwaag wordt vermeld op de Specifieke Staat van de Uitgave van fl.
11.565,60 enz. welke van tijd tot tijd zijn gedaan uit het provenu der verkochte Hoogeveenen van Hoornsterzwaag ter zake het
aan en oplegen van vaarten, opmaken en begreppelen enz. enz. jaar 1821 (9)
Sluis van der Jan, Assesor te Schoterland, Commissaris van na te noemen Onderlinge; Gerrit Hemminga Deurwaarder te
Heerenveen en Bernhard Sievers Koopman hebben opgericht de Friesche Maatschappij tot Onderlinge Verzekering van
Schepen (4) jaar 1841
Sluis van der Jan, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Heerenveen in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Sluis van der Jan----Hiddinga Elias zijn benoeming tot Zetter in de voormalige gemeente Heerenveen is ingetrokken en er wordt
als 5e zetter nu de heer Sluis van der Jan Eigenaar en Houtkoper te Heerenveen uitgenodigd om zetter te worden enz. jaar 1820
(1)
Sluis van der Joh. 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 45
Sluis van der Johannes Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Sluis van der Karst Sybolts een ingediend request , dat hij zig steeds aan drank te buiten gaat en en zijn baan als boekhouder
kwijt is , hij de straten en het plein mag schoonhouden enz. jaar 1816 (2)
Sluis van der Klaas Willems zonder bedrijf wonende te Veenwouden geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij in de
jaren 1833, 1834 en 1835 de voorwerpen onder de tweede grondslag der Personele Belastingen enz. hij ondertekend dit
document jaar 1837 (5)
Sluis van der Koert Jans ter zake van winkelwaren voor de Gealimenteerde Popkes Jeltje, vermeld als crediteur op de Staat der
achterstallige schulden van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8)
Sluis van der L. , Lid van de Kamer van Koophandel te Opsterland jaar 1917 (1)
Sluis van der Lammert, 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)
Sluis van der Lammert, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
Sluis van der Luitzen Alles Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Sluis van der Lyske Koops, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen jaar 1828 (7)
Sluis van der M. C. hij ondertekend mede een brief gezien de aanschrijvinge van 17 februari 1817 over de vakante schoolen int
lager onderwijs en door de Grietman enz. in de dorpen Mirns en Bakhuizen dat voor het jaar 1793 weet hij dat er een school en
onderwijs in gemelde dorpen was, enz enz. enz. jaar 1817 (4)
Sluis van der Magiels Minnes 364 Rottevalle 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)
Sluis van der Martinus, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, Annade maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar
1917 (4)
Sluis van der Martinus, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Sluis van der Meine Kornelis Hij wordt als eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in
de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz. met 6 kolommen zoals de benaming, plaats, pondematen en Rijnlandsche Morgen ,
Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)
Sluis van der Michiel Minzes plaatsvervanger van Wieringa Atze Wiebrens staat vermeld op een lijst van personen welke tot de
completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van
Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)
Sluis van der Pieter Minnes, 260 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)
Sluis van der Pijter Menzes, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo
anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van
Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795
tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes
Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)
Sluis van der Rein gemeente wegwerker te Noordwolde wordt benoemd als Veldwachter te Weststellingwerf jaar 1920 (4)
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Sluis van der Remmert 264 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste
afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het
Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Sluis van der Rimmert ---- Vries de Cornelis, Jonkers Jacobus, Dijkstra Jan Dirk, Brouwer Tjerk en Sluis van der Rimmert zijn
volgens de Burgemeester van Leeuwarden aldaar niet te vinden en dat Berger Willem in juli 1814 na alhier met verlof te zijn
geweest is vertrokken zonder dat zijn ouders nadien iets van hem hebben vernomen en dat Puist Jan bij het 9e Batt. In f. hier
dient en dat Preger Jochem en Driesum van Eeuwe beide den 9e dezer na hun garnizoen zijn teruggekeerd volgens hun ouders
en Rodenburg Haije , Bergema Jacob Gerrits, Houtje Willem Cornelis en Boer de Marten Pieters alhier worden opgehouden door
ziektes enz. jaar 1815 (1)
Sluis van der W. A. te Wijnjeterp wordt vermeld als schatter in de Gemeente Lippenhuizen 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
Sluis van der W. K. of W. Y. ---- Handgeschreven brief met handtekening van Bulthuis S. J. (Stephanus Johannes) Predikant te
Oude Mirdum, Jacob Harmens Jongsma, S. Stoffelsma, A. J. Boersma, Tijes Douwes, Andries Johannes, W. K. of W. Y. van
der Sluis, Jaar 1814
Sluis van der Wijbe 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)
Sluis van der Wijtze A.---- Lijnden van T. G. A. B. Lt. Collonel van ’t 7e Battallon Landstorm Arr. Heerenveen ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Sluis van der Wijtze A. Kapitein te Eijnjeterp in plaats van Sluis van der Jan
A. Kapitein te Hemrik en Klazinga Hendrik K. man van de Landstorm te Beets in plaats van Veenstra Hendrik J. van de
aftredende en benoemde enz. jaar 1815 (1)
Sluis van der Wijtze Alles staat in een document Controle Gorredijk met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J.
Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten
tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.
jaar 1841 (4)
Sluis van der Wijtze Jans Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en
Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)
Sluis van der Wytse Alles 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)
Sluis van der Wytze Alles te Wijnjeterp , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats
ontvang Lippenhuizen enz. enz. jaar 1822 (4)
Sluis van der Wytze Alles te Wijnjeterp de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den
aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Sluis van E. L. Schip de Goede Verwachting, jaar 1838
Sluis van Eeltje Hartens , 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)
Sluis van Enne Sloten Beurtschipper Twee Gebroeders, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Sluis van Enne Sloten Beurtschipper Twee Gebroeders, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Sluis van Enne, wonende te Sloten, Beurtschipper van Sloten op Balk en Amsterdam die verzoekt in een handgeschreven en
door hem ondertekende brief (2 stuks) om met het schip “De Twee Gebroeders” te mogen varen in de Provinciale wateren enz.,
ook al omdat zijn Zeilschip niet meer voldoet aan de eischen enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar
1908 (8)
Sluis van J. L. Groningen Schipper op de Goede Verwachting, jaar 1837
Sluis van Jacob Arjens, 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)
Sluis van M. C. , Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van Balk
betreffende de belastingen enz. jaar 1814 (3)
Sluis van M. J. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 – 1813 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Sluis van M. J. staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter noodzakelijken
dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Sluis van M. Jochems, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Sluis van Meine Korn. , Hij wordt vermeld op een lijst van personen die meer dan 100 gulden over 1822 in de gemeente Balk
wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2
Sluis van Pieter Ennes te Sloten, Beurt en Veerdienst van Sloten naar Amsterdam, 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).
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Sluis van Willem Kerstes, Kastelein te Paesens, 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
Sluis? v.d. K. W. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Sluisen v.d. de Koporaal van de Rijdende Artillerie 8e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij
wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van
Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Sluiteman van Loo Willem Louis Hij wordt vermeld in een staat als kandidaat voor de functie van Surnumerair bij de
Registratie en Domeinen in Friesland enz. jaar 1823 (2)
Sluiter A. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de
ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Sluiter Chr. 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
Sluiter D. 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)
Sluiter David Jans, Korenmolenaar in de buurtschap Ropta Gemeente Metslawier, jaar 1840
Sluiter Douwe Reinders 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 349
Sluiter Gerrit---- Munnik H. Commies der Directe Belastingen enz. Onderwerp: de verregaande feitelijke mishandeling van
hem te Drachten gedaan den 14e April dezes jaars en wordt de Gouverneur geinformeerd verder is het opmerkelijk dat een man
zoals hij een goed mens tevens van onberispelijk zedelijk gedrag enz. door den Brood Bakker, Wieling Cornelis Ebeles hem
aangedaan enz. het originele Proces Verbaal is ingesloten waarin precies wordt vermeld hoe alles is gebeurd, daarin wordt ook
genoemd als getuige de Tapper Sluiter Gerrit en de knecht van Kijlstra Gerben P. die de commies beledigde verder vermeld zijn
ambtgenoot waarmede hij op weg was en wel Gosses Anne ook vermeld een aantal van zijn aanvallers en wel: de
korenmolenaar Molen van der Petrus Wiebes, Wielinga Jetse Jans Veerschipper op Drachten van Leeuwarden, de Tapper,
Sluiter Gerrit, Meijer Jacob Sjoerd, alle wonende te Drachten, in tegenwoordigheid van de Kastelein Gaastra Minne Sjoerds de
navolgend epersonen kwamen hen helpen : Spaanstra Jan Jebeles Goud en Zilverkashouder, Kalt Karel vooormalig opzichter
over de Korenmolen alhier en Bakker Klaas Ruurds Logementhouder alle drie te Drachten, Nagtwagt Meine van beroep Ratel of
Nagtwagt en dat de ambtenaar Munnik Hermanus geen zwarigheid te mogen veronderstellen dat de nagtwagt is omgekocht enz.
jaar 1823 (8)
Sluiter Harlingen Kapitein op de Astrid 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 12-091833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1882 (2)
Sluiter Hendrik E., Nachtwacht te Heerenveen 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)
Sluiter I. te ’s Gravenhage 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)
Sluiter I. in Zuid Holland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden
aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en
secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de
Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van
Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Sluiter I. Lid van het Provinciaal Kerkbestuur te Zuid Holland, Secretaris, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz.
wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de
benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken
der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824 (5) dossier 40
Sluiter I. 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)
Sluiter I. te ’s Gravenhage, Secretaris 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)
Sluiter I. te ’s Gravenhage, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde
Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de
Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.
jaar 1824 (5) dossier 40
Sluiter I. te Den Haag Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid
van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6) dossier (11)
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Sluiter I. 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
Sluiter J. te Metslawier staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(5) Gehele provincie (122)
Sluiter Jan Bernardus plaatsvervanger van Minnema Jacob Minnes staat vermeld op een lijst van personen welke tot de
completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Akkrum, jaar
1814 (4)
Sluiter Jan Bernardus, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst
bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom
vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)
Sluiter Jan Hendriks--- Luxwolda M. (Marcus) Schout van de Gemeente Oldeboorn ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland dat hij aan de Schout van de Gemeente Heerenveen geadresseerd met verzoek om twee certificaten van goed
gedrag van Dijkhof Jan en Huiten Jan Hendriks uit die gemeente welke zig heben aangegeven als vrijwilliger tot de Nationale
Militie enz. jaar 1815 (1)
Sluiter Jan Hendriks---- 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)
Sluiter Johannes Joseph Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te Groningen. Fuselier Overleden te Palembang 7-8-1836,
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
Sluiter L. J. ---- Jongerhuis F. D. Onderwijzer, er wordt verteld met leedwezen dat de benoeming van hem als Onderwijzer bij
de vacante school te Kollum zwarigheid en zelfs tegenkanting ontmoet enz. enz. enz. daar dir advies door de schoolopziener
Verf H. N. enz. enz. wordt ook genoemd de Sollicitant Sluiter L. J. die geen zwarigheden stond te ontmoeten maar dat
eerstgenoemde te kollum enz. enz. op aanbeveling van de heer Swinderen van Ph. Schoolopziener in Groningen enz. enz. jaar
1822 (4)
Sluiter L. J. ---- Huizinga Ybele Rienks bezittende de 2e rang tot schoolonderwijzer te Kollum de gecommitteerden uit den
stemgerechtigde ingezetenen van Kollum ten einde eene onderwijzer aldaar te benoemen voor de bestaande vacaturen en alsoo
intrekt de vroegere verleende autorisatie tot het benoemen en aanstellen van Jongerhuis F. D. tot Schoolonderwijzer aldaar en om
te persisteeren de benoeming van Sluiter L. J. enz. (was getekend) de stemgeregtigden, Swart Holle, Faber L., Stuur R. C., Gorter
H., Heemstra van W. H., Eskes B., Klaver T. J., Wiersma L. R. en de secretaris Ypey L. enz. jaar 1822 (3)
Sluiter L. J.---- Jongerhuis T. D. bezittende de 2e rang wordt aangesteld als onderwijzer te Kollum, terwijl in de vergadering der
gecommitteerden uit de stemgerechtigden ingezetenen van Kollum de verbazing daar is omdat men begeerd te hebben Sluiter L.
J. provisioneel onderwijzer te Aduard en men stuurt dan ok een brief aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1821 (3)
Sluiter L. J., de Grietman wil dat hij wordt benoemd als School Onderwijzer te Kollum enz. enz. maar de wens is ook daar om
Huizinga Y. R. als zodanig aan te stellen enz. enz. en er wordt autorisatie verleend om intrekking van de benoeming van
Jongerhuis F. D. en verder nog een heel verhaal over deze benoemingen enz. enz. jaar 1822 (6)
Sluiter L. te Arum 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)
Sluiter Lambertus te Arum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van
Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Sluiter R. H.hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de
ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs
Vallaten een groote bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen wegens te hoog
leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier
(20)
Sluiter Reinder Halbes---- Boer de Auke Rienks geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere
Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs
de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in
aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en Bakkeveenster verlaat van welke de
eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder
Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en
dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.
Jaar 1814 (9) dossier (20)
Sluiter Roel Reinders---- Haersma van Vierssen Luitenant Collonel van het 10e Battaillon Landstorm arr. Heerenveen
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken betreffende het ontslag van Sluiter Roel
Reinders of er ook bedenkingen tegen hem bestaan zijnde verhuist naar Smilde en verzoekende zijn ontslag als 1e Luitenant en
Sluiter Roel Reinders 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 3500
Sluiter te Metslawier 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)
Sluiter te Metslawier, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken in
de Grietenij Oostdongeradeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3)
Sluitering L. A. A. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
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Sluiterman L. A. Æ, is belastingschuldige maar heeft zig beklaagd wegens te hoge aanslag en dat hij een hertaxatie wil door hen
aangestelde Taxateur Zijtsma Tjeerd Johannes, enz. enz. jaar 1815 (1)
Sluiterman ….? ---- Tjebbes K. (Klaas) te Hindelopen geeft te kennen in een handgeschreven brief door hem ondertekend, dat
hij daar (Hindelopen) als adjunck de functie van Maire in 1811 en 1812 heeft uitgeoefend en gedurende die tijd aan verschotten
betaald (bijgevoegd een specificatie daarvan met o.a. voor de Budgetten van de heer ten Cate en de heer Visser , Alders Joost,
Ottes Douwe, Sluiterman van Wiersum ….?, Heuses? ….? De opziener, Sluiterman ….? , Bengers ….? Mr., Lootsma ….? ,
Hauks Reinder, Batjes (Beitjes? Jaay ) maar hij heeft tot nu toe van deze fl. 174-15-8 daar nog steeds geen betalingen van
ontvangen enz. maar hij wordt wel aangeslagen over 1814 om belasting te betalen van fl. 51-18-6 (aanslagbiljet aanwezig)enz.
enz. jaar 1815 (14)
Sluiterman ….? de weduwe, 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)
Sluiterman A. F. hij ondertekend een document samen met de Burgemeesteren en leden van de Vroedschap van de Stede
Workum met als onderwerp het de omslag voor Lantaarns, Brandspuiten en Klapgelden jaar 1815 (3)
Sluiterman A. H.---- Keuchenius J. A. Boekhouder der Doopsgezinde Gemeente ondertekend een brief aan zijne Majesteit de
Koning namens de Heeren Burgemeester en en Kerkenraad in de Stad Workum betreffende het agterstallig Tractement der
heeren Predikanten tevens behorende bij dit dossier een brief ondertekend door de leden van de Kerkenraad bestaande uit de
Ingezetenen der Hervormde Gemeente van Workum en wel Andringa van S. (Sibe), Meiners Meinardus, Brouwer Alle S.,
Annema F. A., Brunger R., Hermanides R., Mossel Bastiaan F., Deinum Andris C., Visser L., Deinum R. T., Sluiterman A. H. en
Stoffels S. tevens wordt in een door Britzel F. Ondertekende brief aan Schout van de Geeente Makkum vermeld de Leraar Vries
de Bijtze en de voormalige Leeraar Bij van der F. verder Britzel Frans Doopsgezind Leeraar te Makkum jaar 1815 (16)
Sluiterman D. Capitein bij het 3e Bataillon Infanterie Land Militie, Onderwerp: het inleveren van wapenen tegen een behoorlijk
Reçu enz. jaar 1814 (2)
Sluiterman D. ---- Pabts ….? Luitenant Colonel, commanderende 3e bat. Landmilitie in garnizoen te Kampen informatie
gehouden op last van Pabts, van de Soldaat Jong de Otte Derks ten overstaan van de Capitein Sluiterman D. en den Luitenant
Hulsteijn van Flaganaeus daarna een lijst met een aantal vragen en de antwoorden van de soldaat hij is 33 jaar geboren te
Makkum waar hij dienst genomen heeft voor hoe lang getekend door de Capitein en de Luitenant enz. enz. jaar 1814 (3)
Sluiterman Jan Doekes staat vermeld op een document 10e afdeling Infanterie Nominative Staat der Miliciens herkomstig uit de
provincie Vriesland enz. jaar 1824 (4)
Sluiterman L. A. hij ondertekend als Lid der Kerkeraad een document (in Copie) betreffende de achterstallige tractementen van
de predikanten in de Stad Workum enz. jaar 1814 (4)
Sluiterman L. A., ..? te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President
Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig
een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor
een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
Sluiterman Lamoraal A. A. 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)
Sluiterman Lamoraal Albertus Aemilius 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)
Sluiterman Lamoraal Albertus Amilius wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd Lid van de Raad van Workum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Sluiterman Lamoraal Albertus Amilius wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde
benoemd Lid van de Raad van Workum enz. jaar 1816 (3)
Sluiterman Lamoral Albertus Amelius 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)
Sluiterman Lamoriaal Albertus E. als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Workum wordt gelet op de voordracht van
onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen
volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)
Sluiterman van Wiersum ….?---- Tjebbes K. (Klaas) te Hindelopen geeft te kennen in een handgeschreven brief door hem
ondertekend, dat hij daar (Hindelopen) als adjunck de functie van Maire in 1811 en 1812 heeft uitgeoefend en gedurende die tijd
aan verschotten betaald (bijgevoegd een specificatie daarvan met o.a. voor de Budgetten van de heer ten Cate en de heer Visser ,
Alders Joost, Ottes Douwe, Sluiterman van Wiersum ….?, Heuses? ….? De opziener, Sluiterman ….? , Bengers ….? Mr.,
Lootsma ….? , Hauks Reinder, Batjes (Beitjes? Jaay ) maar hij heeft tot nu toe van deze fl. 174-15-8 daar nog steeds geen
betalingen van ontvangen enz. maar hij wordt wel aangeslagen over 1814 om belasting te betalen van fl. 51-18-6 (aanslagbiljet
aanwezig)enz. enz. jaar 1815 (14)
Sluitman Hendrik Doetzes, Matroos, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig hebben
aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)
Sluizen Een bestek en voorwaarden Wegens het tweejarig Onderhoud van wegen, bruggen, sluizen, duikers en kanaalwerken 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 1899 (22) Dossier (44)
Sluizen Een overzicht van Alle provinciale Tolheffingen van Bruggen en Sluizen met vermelding van De te betalen bedragen
aan tol, 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 1895 en 1900 (27)
Sluma?el (Huma?el?) 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
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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)
Slump Harmen P. , Veenman, betreft achterstallige betaling van Turfimpost jaar 1824 (8)
Slump J. H. te Echten benoeming als lid van het college van zetters te Lemsterland eneen briefje met zijn handtekening dat hij de
functie aanvaard, jaar 1919 (4)
Slump J. H. te Echten door overlijden van Nieuwenhout J. A. wordt hij benoemd en zijn aanstelling als lid der zetters der
belastingen te Lemsterland jaar 1918 (3)
Slump J. J. te Follega onderwerp een verhogong van prijs voor een stuk greidland aangekoct door Jong de Jan Obbes enz. enz.
jaar 1841 (2)
Sluyterman E. A. F.. hij ondertekend samen met de burgemeesteren en Raad van Workum het stuk>> Koopmans H. Excepteur
der Belastingen van Workum een Ambtelijke brief waarin ook genoemd Sluyterman P. A. Mr. Jaar 1817 (4)
Sluyterman P. A. Mr. hij verzoekt met een request om benoemd te worden als Stedelijk Ontvanger van de Stad Workum enz.
jaar 1817 (1)
Sluyterman P. A. Mr. hij verzoekt met een request om benoemd te worden als Stedelijk Ontvanger van de Stad Workum enz. ,
dit is een brief van de Burgemeester van Workum aan de Gouveneur van Vriesland met een advies over de benoeming jaar 1817
(1)
Sluyterman P. A. Mr.---- Koopmans H. Excepteur der Belastingen van Workum een Ambtelijke brief waarin ook genoemd
Sluyterman P. A. Mr. Jaar 1817 (4)
Sluytermans L. A. F. te Workum 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)
Slykenburg een aanplakbiljet formaat A-3 voor de aanbesteding van enige reparatieen aan de Statendijk den Havenwerken enz.
jaar 1819 (3)
Slype van P. te Maastricht 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)
Slype van P. te Maastricht 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)
Smael Aegidus gepensioneerde van de staat is overleden te Harlingen is ingeschreven in het grootboek der Militaire
gepensioneerden tegen een jaarlijks genot van 130 gulden pensioen jaar 1823 (1)
Smakman ….?---- Robert J. B. Majoor Commanderende het Depot van ’t bataillon Nationale Militie No. 3 ondertekend een
brief aan de Gouverneur waarin vermeld dat de persoon Strandstra en Smakman beide fuseliers een copie doodsextract met het
verzoek de familie in kennis te stellen enz. jaar 1815 (1)
Smakman Wiebe Meinderts hij wordt vermeld als verlofganger maar opgeroepen naar Bergen op Zoom maar is in Franeker niet
bekend enz. jaar 1815 (1)
Smakman Wiebe Meinderts---- Oneides C. (Catrinus). Schout van de Gemeente Tjerkwerd ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland Smakman Wiebe Meinderts verlofganger van het 3e Batt. Inf. Landmilitie zich over Heeg naar
Amsterdam heeft begeven enz. jaar 1815 (1)
Smal Gielis, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge van enz.
wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 1837 (6)
Smal Jacob staat vermeld in een document van de Commissaris Generaal betreffende de ingezondene lijst Van Militairen welke
op grond van hunne gepresteerde diensten enig pensioen of gratificatie willen bekomen maar omdat zij geen 40 jaar in dienst zijn
geweest komt hij niet in aanmerking enz. jaar 1815 (3)
Smal Simon, 109 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)
Smal Sipke voormalig Tamboer bij het 1e Batt der 1e Afd. Vriesche Mobiele Schutterij wonende te Leeuwarden verzoekt een
jaarlijks pensioen aan de Koning enz. jaar 1841 (4)
Small F. Schip de Gazelle, jaar 1838

Smallebrugge Lijst met naam van de eigenaren van aan Miltvuur gestorven Koeien, in Oudega, Idzega, Gaastmeer, Heeg,
Hommerts, Jutrijp, Indijken, Smallebrugge, Broek, Tjerkgaast, Teroele, Follega. Jaar 1819 (8) (zie ook onder Miltvuur)
Smallenburg ….? 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)
Smallenburg F. W. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Smallenburg F. W. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 – 1813
ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Smallenburg F. W. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 – 1813
ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Smallenburg F. W. B. van beroep Boekdrukker te Sneek, hij verzoekt eener spoedige betaling voor zijne in den jare 1823 aan de
regtbank te Sneek geleverde schrijfbehoeften en drukloonen enz. jaar 1825 (3)
Smallenburg F. W. B. 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)
Smallenburg F. W. B., staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1812 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
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Smallenburg F. W. Boekverkoper, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Smallenburg van ….? Van beroep Boekhandelaar, voor het drukken van 25 Certificaties enz. staat vermeld op: Keuchenius G.
een rekening van hem als Secretaris Liquidateur van het voormalig district Hemelumer Oldephart & Noordwolde wat betreft de
Ontvangsten en Uitgaven enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (25)
Smallenburg van F. W. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Smallenburg van T. W , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 –
1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Smallingerland ---- Onderwerp: Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel, bewijzen en inlichtingen dienende tot
staving van de grenzen tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e bewijzen noiet alleen de gedrukte
kaarten van Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718 en tot
bewijs dat Lycklama a Nijeholt Jonkheer, verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar of
kamp, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, Idaarderadeel,
Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., Boersma P. S.,
Rijpkema T. T. , Hesling W of H. , Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M. jaar 1821 (7)
Smallingerland ---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en
Aflezing in de kerken jaar 1841(1)
Smallingerland----- 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
Smallingerland, brief met 32 Handrekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen. Jaar 1839 (4)
Smallingerland, Verveening Provinciale bepalingen en Voorzorgen met 12 artikelen onder welke kracht enz. de verveeningen in
de gemeente Haskerland, Schoterland , Aengwirden, Opsterland, Smallingerland, Utingeradeel Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde, Gaasterland, Doniawerstal, Lemsterland en Weststellingerwerf jaar 1823 (9)
Smalts Philippus Harm’us 10 is zijn volgnummer en Gordijk 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)
Smedema Jan A.wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Ee Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met
ca. 1000 namen (69)
Smedema T. H. te Holwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Smeden (r?) J. M. te Buitenpost wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Achtkarspelen als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
Smeden Sybren Goris van beroep grofsmid gehuwd met Visser Taetske Walles--- Visser Taetske Walles gehuwd met Smeden
van Sybren Goris dochter van Jonker Wipkjen Jacobs wordt ook genoemd Jonkers Trijntje Geeps, Onderwerp de nalatenschap
van Geest de Gerrit Jans te Joure en aldaar overl. Jaar 1841 (3)
Smeden v. A. te Pingjum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de
ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Smeden v. D. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Smeden van A. te Pingjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Smeden van A. te Pingjum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers
der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als
koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Smeden van H. B. nr. 49 in wijk D. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative
Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Smeden van K. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Smeden van S. G. nr. 105 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)
Smeden van Wijnand Jan, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (6)
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SmedenHarlingen Schip de Friesland 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 12-091833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1881 (2)
Smedens van B. Harlingen Kapitein op de Friesland 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 1881 (2)
Smeder Sybe L. Mr. Smid 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)
Smedes Cornelus Foppes Suameer Schipper, jaar 1838
Smedes de weduwe te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Smedes J. M. te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Smedes J. M. te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, 1839 (7) (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Smedes J. te Buitenpost Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de
ontvanger jaar 1841 (2)
Smedes Jan Melles, 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)
Smedes Jan Melles, 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)
Smedes M. F. te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841
(3) Gehele provincie (122)
Smedes Melle Foppes, Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten) en wordt
vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz. jaar 1815 (3)
Smeding Jan Mients Schoolmeester en Dorpwagter te Paesens , Onderwerp een aantal betalingen enz. enz. brief gedateerd te
Metslawier jaar 1819 (3)
Smeding & Kofon 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)
Smeding & Koon , Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten) en wordt
vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz. jaar 1815 (3)
Smeding ….? Voor Nieuwspapier staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken voor de Gemeente
Oosterend enz. jaar 1814 (3)
Smeding ….? wegens betaling voor wegens een jaar abonnement van het dag en advertentieblad aan de Schout van de Gemeente
Marssum enz. jaar 1814 (2)
Smeding A. D. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Smeding A. D. Floreenpligtige Ingezetene van Wirdum---- Palsma Andle Hendriks, en Piersma Pieter Sierks Kerkvoogden van
de Hervormde Kerk te Wirdum geven met eerbied te kennen dat hunne Kerkvoogdij staat zeer agterlijk\en met veel schulden
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)
Smeding A. D. 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)
Smeding A. D.Hij wil een tweede taxateur voor de hertaxatie van hun landen met vergelijking van anderen te Wirdum en
wegens enige belastingschulden enz. jaar 1818 (1)
Smeding A. Z. Boer van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag
der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Smeding Andries D. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Smeding Andries---- Palsma A. H. (Andle Hendriks) Schout van Wirdum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Hellema Doeke Precepteur te Wirdum en Smeding Andries Huisman aldaar en het onderhoud van de weg
lopende van Wirdum naar de Algemene Rijdweg en de daarbij lopende Opvaart enz. jaar 1814 (2)
Smeding Andries S., Boer te Oosterwierum met (30 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van
de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
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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)
Smeding Andries Sakes te Baard en Huisman te Oosterwierum, Hij staat op een lijst van benoeming in voornoemde plaats van
Schatters en Bijschatters bij de Belastingen enz. jaar 1823 (2)
Smeding Anne, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Smeding Anne, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Smeding B. Hij wordt vermeld als belastingschuldigde over gebouwde eigendommen jaar 1817 (4)
Smeding D. A. de weduwe, voor advertentieen in de Leeuwarder Courant, staat op een document genaamd: Specifique opgave
van kosten bij gelegenheid ter vervulling van de vacante post van 2e schoolonderwijzer te Workum enz. jaar 1815 (2)
Smeding D. B. en zoon staat vermeld in een lijst van Pretentien over 1813 waarin vermeld wordt hoeveel geld hij nog tegoed
heeft van de gemeente Balk en bij diversen ook wat er geleverd is enz. jaar 1815 (5)
Smeding D. K. en Koon M. Boekdrukkers te Leeuwarden, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie en Schoolbestuur
van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814 geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis
enz. jaar 1815 (5) (dossier 15)
Smeding D. N. 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)
Smeding D. R. ---- Koon Matthijs Burger en wonendete Leeuwarden geeft te kenne dat hij in de jaren 1811 gedrukt en
uitgeeven heeft eene vriesche courant waarvan hij kon leven met zijn gezin maar toen de Fransen kwamen werd ontzet en hij
werd schadeloos gesteld enz. enz. er worden verder genoemd zijn compagnon Smeding D. R. en de weduwe van Smeding die
een rechtzaak aanspant en haar advocaat Metz P. J. enz. enz. en verzoekt nu een baan als ambtenaar jaar 1822 (5)
Smeding D. R. & Koon M. te Bergum, hij heeft wegens advertentien een rekening gestuurd van een tegoed aan de Schout van
Bergum enz. jaar 1815 (2)
Smeding D. R. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 ter noodzakelijken
dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Smeding D. R. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 – 1813 ter
noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)
Smeding D. R. en Comp. voor nieuwspapieren, Wordt vermeld op een staat van uitgaven gemeente Vrouwenparochie over 1813
enz. enz. jaar1814 (4)
Smeding D. R. en Koon M. de Ontvanger Generaal schrijft in een document dat hij tot zijn verbazing vorig jaar een rekening
heeft ontvangen van de 2 genoemde personen voor advertentieen in de Leeuwarder Courant waarvan hij dacht dat deze gratis
waren enz. jaar 1815 (2)
Smeding D. R.---- Koon Matthijs 54 jaren Brger der stad Leeuwarden. Onderwerp: dat hij in de jaren 1911 een Vriesche krant
heeft uitgegeven waarvan hij zijn gezin van kon onderhouden maar hij werd door de toenmalige heerser de fransche keizer hier
uit ontzet enz. enz. en zijn compagnon Smeding D. R. benoemd en aangesteld werd tot drukker en uitgever van eener
Leeuwarder Courant enz. enz. jaar 1823 (5)
Smeding D. R. te Leeuwarden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Smeding D. R. wegens advertentieen in de kranten, hij komt voor op de Rekening van Inkomsten en Pretensien, Caserneringen
en fournituurgelden Scheep en Wagenvragten van Militairen, 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)
Smeding D. te Leeuwarden ontvangt betaling voor advertentien in de 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)
Smeding Dirk Andries Kuiper 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)
Smeding Dirk Nannes wordt vermeld in een document genaamd Extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland en het betreft het ontslag van Schutter op grond van 34 jarigen ouderdom met
vermelding in welke gemeente hij schutter is wanneer in dienst gekomen en bij welk onderdeel enz. jaar 1837 (6)
Smeding Doeke 96 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Smeding Doeke Ritskes en Koon Mathijs van beroep Drukkers en Uitgevers van het Dagblad voor het Departement van
Vriesland thans als ouds bekend onder de naam van Leeuwarder Courant het betreft het abonnemetsgeld en de tarieven voor
advertenties enz. jaar 1814 (2)
Smeding Doeke Ritskes---- Koon Matthijs mede drukker en uitgever van de Leeuwarder Courant geeft in een document aan de
Gouveneur van Vriesland met alle eerbied te kennen dat hij van zijn jeugd af aan opgelegd is tot het redigeren, drukken
enuitgeven van een dagblad en als zodanig tevooren in Holland enz. en datb hij omtrent twintig jaren uit hoofde van
familiebetrekkingen en zijnde met een Leeuwarder vrouw gehuwd enz. dat onder het Fransche juk de vrijheid der Drukkers
beperkt is enz. verder genoemd in dit document; zijn wijlen Compagnon Smeding Doeke Ritskes en de erven van Wijlen
Ferwerda Abraham enz. jaar 1814 (4)
Smeding Doeke Wethouder van Leeuwarden---- Onderwerp: een request van de Armverzorgers der stads armen en Militaire
Armen der R. K. Kerk enz. jaar 1814 (14)
Smeding Doeke, 75 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
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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)
Smeding Dooitze te Huizum 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)
Smeding Eduard, 529 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)
Smeding en (K?)oon 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)
Smeding en Koom Drukkers te Leeuwarden staat vermeld met bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het
gelieenlieerde Bataillon Vriesche Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken
waarin vermeld dat hij verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording over de ontvangen Soldijen en
declaraties ten behoeve van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij
de rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817 (10) dossier (19)
Smeding en Koon---- Romar D. Boekenverkoper te Franeker, hij ontvangt een betaling voor het plaatsen van enz. en aan de
Heren Smeding en Koon voor het plaatsen van enz. en aan Koopal J. C. enz. enz. jaar 1814 (3)
Smeding en Koon te Leeuwarden voor Couranten, hij staat als crediteur op de Staat en Opgave der Agterstallige schulden ten
laste van de Gemeente Oudwoude enz. jaar 1815 (4)
Smeding en Koon zij tekenen een kwitantie voor ontvangst abbonnementsgeld dag en Advertentieblad jaar 1814 (1) (9)
Smeding en Koon, wegens jaarabonnement voor de jaar en dagbladen staat vermeld in een document van uitbetaling voor
genoemde zaken enz. voor de Gemeente Sint Anna Parochie jaar 1814 (3)
Smeding F. Oebles 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)
Smeding F. te Leeuwarden Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als
de ontvanger jaar 1841 (2)
Smeding Froukje Poppes, 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)
Smeding Froukje Poppes, 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)
Smeding Gerardus, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Smeding H, .----Romkes Johannes President van het College van Regenten voor de gevangenhuizen te Leeuwarden en Eekma
J. Vice President, Vitringa Coulon J., Smeding H, Feddes C. C. , Giffen van N. en Koumans Smeding P. leden van dat college
verenigd in dev ergaderzaal en na voorlezing van de conditieen voor de aanbesteding van voedsel (alles met name genoemd) de
leveranciers worden; Feenstra H. Brood, Dijkstra R. Rundervleesch en Rundervet, Steunebrink J. , Erwten, Bonen, Gerst, Meel
en Doppen. Amoraal M. C. Aardappelen enz. , Zetstra R. Kool en Wortelen, Ottema T. de weduwe Peper, Zout, Olie en
Kaarsen.
Wijsma H. Baardscheren. enz. jaar 1818 (5)
Smeding H,---- Eekma J. Vice President van het College van de gevangenen huizen te Leeuwarden en Smeding H, Feddes C. C.
, en Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld college in vergadering bijeen , enz. enz. onderwerp het
aanbesteden van levering van voedsel aan de gevangenis aldaar ,jaar 1819 (4)
Smeding H. ---- Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J.
Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie en na gedane
bekendmakingen en het voorlezen der Conditiën aan de gegadigden tot de aanbesteding van Lange en Baggelaar Turf in de
Huizen van Arrest, Justitie, Coorectie en Detentie te Leeuwarden enz. jaar 1821 (4)
Smeding H. ---- Cats S. President en Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon J. , Smeding H., Feddes C. C., Giffen van N.,
Koumans Smeding P. alle leden van het Collegie van Regenten over de gevangen huizen te Leeuwarden zijn bijeen in een
vergadering betreffende de Aanbesteding van de benodigde Turf in de Gevangen huizen van Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)
Smeding H. ---- Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J.
Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de aannemers van
onderscheiden Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz. jaar 1821 (4)
Smeding H. ---- Ultrich P. President van het College van Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J. Vice
President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P., en Beeker H. leden van dat College. Onderwerp
aanbesteding van en toewijzing Brood aan Dirks N. J. Borg Feenstra H. , Aardappels aan Douwes Ynze , zijn Borg Amoraal.
M. , Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H. en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J. zijn borg Reerink J. en Kool en
Wortelen Zijlstra R. J. zijn borg Zijlstra W. Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der G. J. en Turf Eizes
Pieter zijn borg is Leertouwer B. J. en Bewassing en Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F. jaar 1820 (9)
Smeding H. , komt voor in het document ---- Ulrich Paulus , Fabrikant gechargeerd om de gevangenen in het huis van Correctie
en Detentie werk te verschaffen en aan het huis te doen leveren van de benoodigde Kleedingstukken enz. enz. jaar 1819 (6)
Smeding H.----- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen te Leeuwarden , Vitringa
Coulon J. , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding
vanleverng van Levensmiddelen enz. en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren Feenstra Hille hij levert
Brood met als borg Dirks N. J. , Amoraal Minne C. levert Aardappelen met als borg Meindertsma Eeke, Miedema Berend
levert Rundvlees en Rundvet met als borg Bartele van Martinus D. , Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel en Doppen
met als borg Feenstra Hille, Kaastra Sierp T. ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle, Ottema T. de weduwe
levert Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg Appelhof T. Woude van der Jan S. levert LangeTurf met als borg Woude van
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der Sjoerd J. , Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg Woude van der Jan J . , Wijsma Hans levert de Bewassing en
Baardscheren met als borg Pas T. jaar 1821 (7)
Smeding H. hij is geïnstalleerd als lid van het Collegie van Regenten van de Gevangenissen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Smeding H. hij ondertekend mede een Proces Verbaal als Lid van De Commissie van Administratie over de Gevangenhuizen te
Leeuwarden betreffende de Administratie zoals aantal gevangenen, Registers en Boeken, Keukengereedschappen enz. voor
overgave van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz. jaar 1823 (3)
Smeding H. hij ondertekend mede een Proces Verbaal als Lid van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te
Leeuwarden betreffende de Administratie zoals aantal gevangenen, Registers en Boeken, Keukengereedschappen enz. voor
overgave aan De Commissie van Administratie over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz. jaar 1823 (3)
Smeding H. hij wordt geïnstalleerd als lid uitmakende van het Collegie van Regenten over de Gevangenissen in het Arr.
Leeuwarden tevens een brief die hij samen met de andere leden aan de Burgemeesteren van Leeuwarden stuurt enz. jaar 1814
(10)
Smeding H. lid van het Collegie van Regenten over de Gevangehuizen binnen Leeuwarden met als onderwerp de aanbesteding
voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied met vermelding
van welke goederen en jaar 1815 (4)
Smeding H. ondertekend nagenoemd document als lid van het College van Regenten >> Ulrich Paulus een Contract tussen het
College van Regenten en voorgenoemde omtrent het Fabriekwezen in het Tuchthuis te Leeuwarden met vermelding van de
zaken die gemaakt worden en de beloning daarvoor, jaar 1815 (12)
Smeding H. Ook herinneren de beide heeren Smeding en de heer Smeding H. zig in een onderzoek dat toen hij in het 1804 als
regent werdt benoemd de ziekenvertrekken met linnen voorzien waren enz. jaar 1823 (1)
Smeding H. President---- Zijlstra Take Jans, correctionele gevangene staat vermeld in een brief Informatien genomen betreffende
het voorgevallene in de gevangenissen van Leeuwarden in den avond van den 10e december 1813 in het huis van Correctie.
Trefwoorden: Vrolijkheid voor de regelruiten met kaarsen voor de ramen, ongeoorloofd gedrag, de gevangenen ondertekenen
alle een brief waarin zij klagen geslagen te zijn enz. enz. jaar 1813 (9)
Smeding H.---- Romkes Johannes President van het College van regenten over de gevangenishuizen te Leeuwarden en Eekma
J. Vice President, Vitringa Coulon J., Smeding H. en Feddes C. C. leden van genoemd college, in de vergaderzaal aanwezig en
de llaagst ingeschrevene mogen de Turf leveren voor de huizen van Arrest met de bedragen van inschrijving en wel de heer
Woude van der Sjoers zowel voor de lange turf als voor enz. enz. jaar 1819 (3)
Smeding H., ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en Eekma J.
vice president van genoemd college , Vitringa Coulon J., Smeding H., Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H.,
Leden van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de gevangenissen
aldaar met vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood. Met Borg Reerink Jan,
Visser Ulbe voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees en Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J.
O. voor Gerst meel en erwten met Borg Gorter F. de weduwe, Kaastra S. T. voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. ,
Hommes H. W. voor zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met
Borg Pas. F., met Jaar 18191 (4)
Smeding H., hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de Burgemeester van Leeuwarden
Salverda S. (Suffridus) voorgedragen tot Regent van het Collegie der gevangenissen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)
Smeding H., Vitringa Coulon J., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Giffen van N. zijn de Regenten over de gevangenhuizen
te Leeuwarden Onderwerp; het bekendmaken van de conditieen voor de aanbesteding van benoodigde kleding waarvan Mourer
Christiaan te Leeuwarden de voordeligste was voor en dan volgt het soort, aantal en bedragen van de kleding ook genoemd Cats
S. (Sible) Burgemeester van Leeuwarden en President van enz. jaar 1814 (4)
Smeding Harke S. wegens gedane reparatie aan het IJzerwerk van de Bruggen te Oldeboorn enz. . hij wordt vermeld in een
document van Oldeboorn bereffende Algemeene achterstallige schulden enz. enz. jaar 1814 (7)
Smeding Harke S. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der
Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het
arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26
Smeding Harke Sipkes---- Lijcklama a Nijeholt A. G. en Waringa Dirk Freeks beide Kapitein zijn goedgekeurd door de mannen
van de Landstorm tot de eerste Lt. Colonel en de 2e als Adjudant bij het 5e bataillon , verder wordt genoemd Smeding Harke
Sipkes en Koopman Sake Rinses beide 1e Luitenants benoemd tot Kapitein en Keizer Jan Harmens tot Kapitein wordt aangesteld
enz. jaar 1814 (2)
Smeding Harke Sipkes---- Smeding Minne Harkes kind van Smeding Harke Sipkes en Jong de Sytske Kornelis, 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)
Smeding Harke Sipkes, 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)
Smeding Harke Sipkes, 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)
Smeding Harke Sipkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Utingeradeel opgegeven zowel
om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden als ten aanzien van vrijstelling tot
opzending volgens art. 2 van enz. met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Smeding Harke Sipkes, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 44 der kinderen van de Gemeente Utingeradeel opgegeven
zowel om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden als ten aanzien van vrijstelling tot
opzending volgens art. 2 van enz. met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Smeding Harmanus---- Hijmolen en de Jong Kooplieden te Amsterdam, Aannemers met als onderwerp de aanneming voor de
levering van kledingstukken in de gevangenissen te Leeuwarden terwijl Plantenga P., Plantenga F., Ulrich P., Dames C. en
Feddema J. deze kledingstukken mede leveren voor do somma van enz. , aanwezig de Burgemeester Romkes J. (Johannes) van
Leeuwarden President van het Collegie van Regenten over de Gevangenissen aldaar, Eeckma Idsert Officier bij de Regtbank
Vice President, Vitringa Coulon Julius, Smeding Harmanus, Feddes Claas Cornz., Koumans Smeding Pieter en Giffen van
Nicolaas alle leden van voornoemde Collegie enz. met een beschrijving hoe de stoffen er uiy moeten zoien, de hoeveelheden en
de prijs, jaar 1816 (12)
Smeding Hendrik Klerk te Secretarie , een request, omdat zijn tegenwordige omstandigheden niet gunstig zijn enz. ook zijn de
aanhoudende duurte van levensmiddelen hoog, de huur, de brand en een groot huishouden met (thans) 7 kinderen als 4 zoons en
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3 dochters in de ouderdom van: enz. enz. en dat hij in de jare 1793 tot 1795 toen de Fransen en hij de voorgelegde verklaring
weigerde te tekenen enz.enz. jaar 1818 (5)
Smeding Hendrik Andries 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)
Smeding Hendrik Andries te Rauwerderhem staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de
ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de
Gouveneur enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Smeding Hendrik Andries vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale
Infanterie 2e Bataillon welke met groot verlof zijn en waarmede geheel is afgerekend als moetende op den 10e maart aanstaande
de paspoorten aan dezelve worden uitgereikt jaar 1825 (2) (dossier 5)
Smeding Hendrik te Leeuwarden 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)
Smeding Hendrik, 100 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)
Smeding Hendrik, 317 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)
Smeding Hermanus hij wordt benoemd in de Provinciale commissie van Geneeskundig onderzoek en Toezigt van de
gevangenissen te Leeuwarden en lid van het tegenwoordig College van Regenten enz. enz., jaar 1822 (5)
Smeding Hermanus Old Buitenvoogd Tuhthuis te Leeuwarden lid van het Collegie van Regenten , komt voor in een document
van de namen van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te Leeuwarden en van de beambtes en geemployeerden
enz. enz. jaar 1822 (6)
Smeding Hermanus,---- Bolman Isaac en Smeding Hermanus en Koers Jan, wonende te Leeuwarden Administrateuren van een
fonds tot ondersteuning der behoeftigen verzoeken enz. enz. jaar 1814 (2)
Smeding Hermanus, ----Koers Jan, te Leeuwarden een handgeschreven brief die ondertekend is door Smeding Hermanus,
Bolman Isaac, Koers Jan, Onderwerp; dat Nieuwenhuis Johanna bij haar testament dd. 25-01-1766, er worden de volgende
personen genoemd met diverse legaten enz. Smeding Hermanus, Bolman Isaac, Coenen van Christiaan, Noorda Gerrijt, Tickens
Hermanus, Koopman van beroep, Kempenaar de Jan, Fagel Jacoba, Nieuwenhuis Johanna, jaar 1814 (4)
Smeding Hielke Dienaar van Politie te Dragten gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
Smeding Hk---- Cats S. President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden, Eekma Jt. Vice
President, Vitringa Coulon J., Smeding Hk, Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Giffen van N., Allen leden van dat Collegie
verenigd in de vergaderzaal int Tuchthuis te Leeuwarden met als onderwerp de Aanbesteding van Brood, Aardappelen, Vleesch
enz. enz. jaar 1816 (6)
Smeding J. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij 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)
Smeding J. J. 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)
Smeding J. J. te Veenklooster 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)
Smeding J. S. 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)
Smeding J. 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)
Smeding J. van beroep Kastmaker, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch van beroep Kostschoolhouder te
Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten tot onderhoud
van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5)
Smeding J. wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo
van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)
Smeding Jacobus Geerts---- Smeeding Seike Jacobus dochter van Zijlstra Akke Roelofs en Smeding Jacobus Geerts reeds
overleden in 1841., Onderwerp; een verklaring dat zij geboren is op 12-02-1811 te Rottevalle omdat er geen geboorteregister
van die periode is, verder genoemd jaar 1841 (6)
Smeding Jan Alles Mr. Smid 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)
Smeding Jan Klazes 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)
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Smeding Jan Meinderts---- Dijkstra Joeke Aukes te Paessens Onderwerp de verkoop van zijn spullen te Metslawier door de
deurwaarde van Oosten i.v.m. zijn belastingschuld enz. wordt ook in genoemd Heeringa Sake Tjepkes Deurwaarder Executant
enz. vergezeld door Smeding Jan Meinderts en Wierda Durk Willems zij begeven zich naar Dijkstra Joeke Aukes en aldaar
beslag gelegd enz. er wordt beschreven waar beslag is opgelegd enz.jaar 1822 (4)
Smeding Jan Meints , Onderwijzer der Jeugd en Dorpwachter, Vries de Auke Aukes, Jong de Age Nuttes beide Visjagers te zee,
wonende te Paessens en Slagter Jacob Jans Kastelein te Oostmahorn, Douwes Taede Jans en Douwes Jan Jans beide
Schilschippers te Ezumazijl en allen onde Anjum welke zich bij ene akte verbinden enz. enz. Onderwerp de stalling van
scheepsherkomsten op het strand enz. jaar 1819 (5)
Smeding Jan, wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde tot
onderhoud der Dorpsarmen enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3)
dossier (32)
Smeding Janke Harkes, 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)
Smeding Janke Harkes, 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)
Smeding Janke Harkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Utingeradeel opgegeven zowel
om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden als ten aanzien van vrijstelling tot
opzending volgens art. 2 van enz. met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)
Smeding Janke Harkes, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 44 der kinderen van de Gemeente Utingeradeel opgegeven
zowel om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden als ten aanzien van vrijstelling tot
opzending volgens art. 2 van enz. met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)
Smeding Johannes, Commies bij het octrooi te Leeuwarden en aldaar wonende schrijft en ondertekend een brief betreffende de
functie van congierge in het Tuchthuis te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Smeding Josephus, 76 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)
Smeding Klaas Jans, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van
het Russische leger in December 1813 enz. jaar 1816 (5) dossier (13)
Smeding Kornelis Engberts staat vermeld in een document van voor te dragen personen als Onder Officieren bij de Schutterij
van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815 (3)
Smeding Kornelis Harkes hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de
ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij
op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt
enz. jaar 1840 (4)
Smeding Koumans Leeuwarden Zeehandelaar, jaar 1840
Smeding Koumans Pieter Leeuwarden Zeehandelaar Schip de Goede Verwachting, jaar 1838
Smeding Mele, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Smeding Minne Harkes kind van Smeding Harke Sipkes en Jong de Sytske Kornelis, 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)
Smeding Minne Harkes wordt vermeld in een document staat van bestedelingen geboren in 1821 in de Provincie Vriesland en
op 1e januari 1840 aanwezig geweest in de gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid in Drente die voor de Nationale
Militie elders moeten worden ingeschreven met geboortedatum en vanwaar aangekomen in Veenhuizen enz. jaar 1840 (4)
Smeding Minne Harkes, 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)
Smeding Minne Harkes, 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)
Smeding Nanne de weduwe, Winkelierske 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)
Smeding Oeble Derks Kuiper 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)
Smeding P. C. wegens betaling voor geleverde schrijfbehoeften aan de Schout van de Gemeente Marssum enz. jaar 1814 (2)
Smeding P. K te Leeuwarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke
uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Smeding P. K. , 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)
Smeding P. K. , 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)
Smeding P. K. , wordt vermeld op de staat van ontvang en uitgaaf ter zake van het geen nog wegens de menues depenses en
frais de parquet van den regtbank van eersten instantie zitting houdende te Leeuwarden enz. jaar 1814 (4)
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Smeding P. K. 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)
Smeding P. K. te Leeuwarden 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 Haskerland de
maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (6)
Smeding P. K., wordt vermeld op de staat van ontvang en uitgaaf ter zake van het geen nog wegens de menues depenses der
regtbank van Koophandel zitting houdende te Leeuwarden enz. jaar 1814 (4)
Smeding P. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers
dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten
ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Smeding P. te Leeuwarden staat als uitvoerder van 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 bij de Plaatselijke Ontvangers enz. jaar 1841 (6)
Smeding P. 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 Grietenij Leeuwarderadeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Smeding Paulus, 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)
Smeding Pieter 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Smeding Pieter---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester en ter ordonnantie Horst Ter Joan van Leeuwarden
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de
vacature door het ontslag van Ypeij Leonardus voorgedragen wordt Koumans Smeding Pieter 25 jaar enz. jaar 1816 (6)
Smeding Pieter Koumans te Leeuwarden, zijn request door de Minister van Binnenlandsche zaken ontvangen om als Stutter te
worden ontslagen omdat hij Lid is van het College van regenten over de vier Gevangenhuizen maar dat Minister enz. jaar 1815
(1)
Smeding Pieter Koumans hij wordt voorgedragen ---- Buijsing R. (Reinder). President Burgemeester van Leeuwarden
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag
van IJpeij L. een naamlijst der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor de vacature wegens het
ontslag van IJpeij L. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)
Smeding Pieter Koumans Koopman, hij wordt benoemd in de Provinciale commissie van Geneeskundig onderzoek en Toezigt
van de gevangenissen te Leeuwarden en lid van het tegenwoordig College van Regenten enz. enz., jaar 1822 (5)
Smeding Pieter, 14 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)
Smeding R. J. Hallum Turfschipper, jaar 1837
Smeding Ritske Doeke lid van de Raad der Stad Leeuwarden een handgeschreven brief met zijn handtekening, hij verzoekt
kwijtschelding van fl. 75 wegens aangifte overlijden Siderius Elisabeth, enz. enz. jaar 1841 (3)
Smeding Ritske Doekes te Leeuwarden 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)
Smeding Ritske, 101 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)
Smeding Roelof Jacobs Schipper, jaar 1837
Smeding Roelof Jacobus staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling
Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolommen
met informatie) Jaar 1825 (2)
Smeding S. A. te Roordahuizum 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)
Smeding S. A. te Roordahuizum 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)
Smeding S. te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die
ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S.
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken
in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Smeding S..- 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)
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Smeding Sake 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)
Smeding Sytze A. 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)
Smeding T. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus
Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand
juni enz. jaar 1841 (6)
Smeding T. te Leeuwarden staat als uitvoerder van 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)
Smeding T. te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het
hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Smeding T. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Smeding T. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Smeding T. te Leeuwarden 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 Smallingerland
in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (7)
Smeding T. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de ontvanger der Plaatselijke
Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene duplicaat uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke
dranken enz. als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Smeding T. te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Opsterland als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3)
Smeding Taeke 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)
Smeding Take, 579 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)
Smeding Take, 802 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)
Smeding 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)
Smeding te Veenklooster 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)
Smeding Trinkje Foppes, 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)
Smeding, Rinsma, Grietje weduwe van Doeke Ritskes Smeding, Handgeschreven brief met handtekening betreft een 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
Smedinga Jelke, Overbrenging 5 Wolwevers en Wolkammers uit het Tuchthuis te Groningen naar huis van Tuchtiging te
Leeuwarden. Jaar 1824 (4)
Smedinga Tjipke, 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)
Smedinga Wytze, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Smedink H’k ---- Cats S. President van het Collegie van regenten over de Gevangen Huizen te Leeuwraden en de heer Eeckma
J’t. Vice President van gemeld Collegie. Vitringa Coulon J., Smedink H’k , Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Giffen van N.
leden van gemeld Collegie enz. aanbesteding voor enz. Elzenga J. Hij heeft ingeschreven voor de aanbesteding en is de
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voordeligste voor levering van Vlees en Rundervet aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de
aanneemsom jaar 1815 (6)
Smeds S. D. 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)
Smeeden van S. Belastingdossier met o.a. een handgeschreven brief met de handtekening hem.(11) jaar 1841
Smeeding Seike Jacobus dochter van Zijlstra Akke Roelofs en Smeding Jacobus Geerts reeds overleden in 1841., Onderwerp;
een verklaring dat zij geboren is op 12-02-1811 te Rottevalle omdat er geen geboorteregister van die periode is, verder genoemd
jaar 1841 (6)
Smeeding A. D. , 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)
Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en Werkhuis te Leeuwarden
zij hebben begunstigd enige leveranciers, met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz. tevens verklaren zij dat alle
bedragen naar waarheid is ingevilde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)
Smeeding J. J. te Veenklooster Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten
van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
dossier met ca. 1000 namen (132)
Smeeding J. J. te Veenklooster, 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)
Smeeding J. te Paesens 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)
Smeeding Jan wegens geleverd IJzerwerk aan de Barak van de Nieuwe Zijllen, 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 (7) dossier (88)
Smeeding Pieter 75 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Smeeding Pieter Klases staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat.
Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8
kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den
1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3)
dossier (15)
Smeeding Taeke 497 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Smeer Frans---- Zunderdorp Cornelis Commissionaris wonende op het eiland Texel Onderwerp; het stranden van het schip de
Jonge Engelina met schipper Paap Reindert Jans (ook Jean) op Texel komende van Calais met bestemming Altona geladen met
vaten olie enz. enz. die overal zijn aangespoeld en verkocht maar dat hij is gelastigd van de geinteresseerden der lading de heeren
Dam van Willem en Smeer Frans beide Kooplieden te Rotterdam de lading reclameren , ook genoemd Bernard & zoon, Smissen
& zoon enz. jaar 1817 (6)
Smeerke Aaltje---- Dijk van Tjeerd Tjeerds wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat hij te
Rauwerd wonende dispensatie is verleend tot het aangaan van een huwelijk met Smeerke Aaltje enz. jaar 1817 (1)
Smeets Abraham Hendrik Emilius, geboren Lippstadt in Pruissen laatste verblijfplaats Maastricht zoon van Hendrik Emilius en
Louisa Frederika Carolina Vonwedelstedt , een staat van de Militie enz. jaar 1824 (7)
Smeinardi S. te Kollum taat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van J. S. (Johan
Sippo) Baron van, Grietman van Westdongeradeel 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 Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Smeldts Dr., hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
jaar 1812 (2)
Smelink Pieter Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant
van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen van Haarlem de heer Schmidt J. H.
jaar 1818 (3)
Smelser Petrus Geb. Doesburg, laatst gewoond hebbende te Doesburg. Fourier 4-4-1836 Overleden te Djokjakarta (Id) , wordt
vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de landmagt in de overzeesche
bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)
Smeltz ….? Doctor, 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)
Smenia van A. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Smenia van W. L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6632

1237+1344
25-10-1814

9187

1787-A
05-12-1918

9180

1357
26-07-1915
452
15-04-1918
755
06-06-1814

9186
6628

8161

79-4
22-01-1839

9184

427
05-04-1917
36-A
blz. 45
22-04-1824

6840

6830

18-A blz. 30
21-01-1824

6852

5A
26-08-1824

6261

878-4
11-08-1815

6257

410-3
28-04-1815

6256

313
29-03-1815

6276

1102-3
18-12-1816
Deel 2
Blz.30
00-00-1881
Deel 2
Blz.14
00-00-1878
Deel 2
Blz.19
00-00-1879
Deel 2
Blz.25
00-00-1880
Deel 2
Blz.33
00-00-1881
Deel 2
Blz.34
00-00-1881

9725

9725

9725

9725

9725

9725

Sment Hessel Jans, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud
komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil
maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de
Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft
gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij
zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er
nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)
Smet Mathilde Juliana vrouw van Zeilmaker Harmen, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum
en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Smeth de F. F. (Ferdinant Francois) Baron van, zijn benoeming en beeediging als Burgemeester van Ferwerderadeel jaar 1915
(3)
Smeth de F. F. (Ferdinant Francois) Baron van,(mr) hem is ontslag verleend als burgemeester van Ferwerderadeel i.v.m. zijn
benoeming tot Burgemeester van Sassenheim jaar 1918 (2)
Smette---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu woonachtig
geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni 1812 ( een
afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd aan het het
Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en Bonske te
Amsterdam groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening
der successie verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon
en Brienen van W. en zoon allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de navolgende
getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert Professionele Deurwaarders
bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus, Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker
wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek
van de Heer Bau Hermanus President Weesvoogd voor afgifte enz. jaar 1814 (6)
Smick J,. M. , Rijswijk 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)
Smid L. te Enschede wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 (2)
Smid Albert Wever? van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van 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)
Smid Anske Derks te Hindelopen 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)
Smid Borger----- Reneman Frederik Zacharias Vrederechter wonende te Balk, Reclamatieen van Schatplichtigen tegen hun
aanslagen der Personele belasting o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp zijn Dienstbode (Meid) Ring
Maaiken de Tuinman Smid Borger jaar 1824 (14)
Smid Borgerd, 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)
Smid Cornelis Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig
gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh
Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het
Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Smid Cornelis, 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)
Smid Dirk Ulbes moet meebetalen volgens het document: Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van
Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)
Smid Dirk, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)
Smid Dirk, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Smid Dirk, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)
Smid Dirk, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming
niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)
Smid Douwe, 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 1881 (2)
Smid Douwe, 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 1881 (2)
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Smid Douwe, 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 1882 (2)
Smid Douwe, 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 1883 (2)
Smid Douwe, 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 1879 (2)
Smid E. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun
schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken
dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)
9/A
Smid Evert Andries te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13
17-11-1824
en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1
1052
Smid G. Brouwer en Jeneverstoker wonende op de Tuinen te Leeuwarden Onderwerp: 2 erven aan de Tuin en Steeg achter het
07-11-1822
Landshuis Onderwerp: het venster uitzicht enz. een strijdig met de wet enz. met vermelding van aangrenzend goed zoals b.v. de
Herberg verder ook vermeld de wonende in de Weerd in Leeuwarden welke stal en koetshuis staande in het Droevendal enz. enz.
heer Buma jaar 1822 (2)
7-A bijlage 1 Smid Gerke S., 132 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative
Mannen
lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing
Correctie
van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent
26-03-1824
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)
9/A
Smid Gosse D. te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14
17-11-1824
Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)
141
Smid Gosse Dirks huurt een stuk Land gelegen in de Mieden onder Hollum enz. enz. Hij komt voor in een document van
12-03-1821
Bestuur der Registratie en Domeinen Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821
(7) (hele document 13 )
141
Smid Gosse Dirks huurt een stuk Land gelegen in de Heerstwiere in de Mieden onder Hollum enz. enz. Hij komt voor in een
12-03-1821
document van Bestuur der Registratie en Domeinen Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz.
enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 )
1475
Smid Haren, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
05-10-1918
betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
35-A
Smid Harmen Eleveld---- Prins Fokke Jans, scheepstimmerbaas aan de Welle onder Nijehaske, een handgeschreven brief met
20-10-1824
zijn handtekening, hij heeft voor zijn werklieden(Smid Harmen Eleveld, Jong de Hans Lieuwes, Bijlsma Sietze Franzes, Jong de
Bote Wiebes, Dijk van Wieger Stoffels, Postma Hendrik Hendriks) zes kleine woningen of kamertjes gebouwd en dat genoemde
bewoner huur aan hem betaald , en hij maakt bezwaar tegen de opgelegde huurwaarde door de schatter Lieuwes Murk Lieuwes
opgelegd, jaar 1824 (5)
420
Smid Hendrikje gehuwd met Bouma Taede, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
05-03-1915
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1915 (3)
1253-13, 19
Smid IJpe Lolkes te Hindelopen 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)
249
Smid Jacob Wopkes , Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet 8 kolommen o.a. beroep,
24-03-1823
veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz.
jaar 1823 (5) dossier (9)
Deel 2
Smid Jacob, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
Blz.43
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
00-00-1882
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)
Deel 2
Smid Jacob, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
Blz.45
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
00-00-1883
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)
Deel 2
Smid Jacob, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
Blz.52
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
00-00-1884
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)
Deel 2 Blz.62 Smid Jacob, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
00-00-1886
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1886 (2)
574-5
Smid Jakob Geerts, moet meebetalen volgens het document: Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195
06-07-1816
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)
36-A
Smid Jan Filips Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het
blz. 23
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met
22-04-1824
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)
36-A
Smid Jan H. Grofsmid van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op een
blz. 49
Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over
22-04-1824
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)
95-28
Smid Jan Rienks , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Haske enz. enz.
25-01-1822
jaar 1822 (2)
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Smid Jan Rienks 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)
Smid Jan Rienks voor 150 geleverde pieken Is vermeld op een Lijst van uitgaven in de Gemeente Haske op autorisatie uit de
onvoorziene Uitgaven ter beschikking van den Departementalen Ambtenaar Jaar 1815 (7)
Smid Jan Rienks, 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)
Smid Janke Jans, 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)
Smid Jelle C., Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier
(21)
Smid Jildert Isaaks 23 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)
Smid Johannes Obes---- Sijmensma Ruurd Sijmons, Smid Johannes Obes en Smid Meine Obes ondertekenen een brief aan de
Landvoogd van het vrije land; wij als verenigde Doopsgezinden sijnde tot Balk wij bekennen geerne dat het werelijke reglement
een instelling van God is enz. enz. enz daarom nemen wij onse toevlugt tot de Prins van Oranje gelijk onze voorouderen gedaan
hebben in het jaar 1577 den 26e Januari jaar 1814 (4)
Smid Johannes Obes, 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)
Smid Jouke Z. 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)
Smid Klaas Harmens---- Haaksma Uilke Klaases, Smid Klaas Harmens, Haaksma Witzen Klaas , Herberg v.d. Teeke Pijtters,
Hoefhamer Pijter Klaasses , Sonnema A. F., Daam W. R., Plagter Jacob Jans, Frans Kienstra , allen te Dockum wonende zij
ondertekenen een request betreffende dat zij in den jare 1810 ten behoeve van het voormalige district Oostdongeradeel
verscheidene leveranties aan de Militairen hebben gedaan en verzoeken nu betaling met een behoorlijke rente ter vergoeding van
de kosten enz. jaar 1817 (4)
Smid Klaas---- Mook Jan en Smid Klaas vermeld op een staat met voordracht tot Veldwachter te Tietjersteradeel met
anmerkingen en advies en persoonsgegevens jaar 1920 (3)
Smid Klaas Pieters---- Huisinga Siebe Pieters 2e Luitenant bij de 1e Compagnie is niet goedgekeurd voor de enz. en Smid Klaas
Pieters is eenpariglijk aangenomen den Sergeant Majoor tot Adjudant, en in plaats van de heer Boelens van George Hendrik,
Boelens van Ferdinandus enz. jaar 1814 (2)
Smid Klaas, 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)
Smid M. M. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Smid Meine Obes---- Sijmensma Ruurd Sijmons, Smid Johannes Obes en Smid Meine Obes ondertekenen een brief aan de
Landvoogd van het vrije land; wij als verenigde Doopsgezinden sijnde tot Balk wij bekennen geerne dat het werelijke reglement
een instelling van God is enz. enz. enz daarom nemen wij onse toevlugt tot de Prins van Oranje gelijk onze voorouderen gedaan
hebben in het jaar 1577 den 26e Januari jaar 1814 (4)
Smid Mintje Johannes ---- Ferwerda Klaaske Klases weduwe en boedelhoudster van wijlen haar man Smid Mintje Johannes
wonende te Heerenveen , zij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat zij tegoed heeft wegens
Huurpenningen een bedrag van enz. enz. wegens het gebruik van 2 woningen door het bestuur van de Gendarmerie enz. tevens
het antwoord van de Gouveneur van Vriesland dat de schout deze rekening moet betalen enz. jaar 1817 (3)
Smid Mintje Johannes de weduwe 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 1822 (7) (dossier 38)
Smid Mintje Johannes de weduwe ---- Lieblink N. de weduwe, Tuijmelaar Hendrik en zonen, Smid Mintje Johannes de weduwe
, Leeman Philippus, Meijer Johannes de weduwe de Gietman verzoekt aan de gouveneur te kunnen betalen de pietensien van
voornoemden wegens allen relatief de Gendarmerie en Kozakken en van welk men de betaling enz. enz. jaar 1817 (1)
Smid Mintje Johannes te Heerenveen om huur en geleden schade aan twee woningen door den Fransche Gendarmerie enz. enz.
jaar 1817 (2)
Smid Mintje Johannes, Schipper, komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken waarop de personele
omslag enz. enz. jaar 1814 (12)
Smid Olfert Martens 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)
Smid Philip Frederik, 895 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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Smid Pieter Annes te Dragten staat vermeld op een document Concept Dwangbevelen tot invordering van Boeten en
Justitiekosten tegen hem enz. jaar 1840 (2)
Smid Rein, 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 1891 (2)
Smid Rein, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Smid Rein, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening
van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)
Smid Rein, 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 1892 (2)
Smid Rein, 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 1892 (2)
Smid Sijbren C. moet meebetalen volgens het document: Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van
Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)
Smid Sjoerd Pieters Dorps volmagten wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U
Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Kollumerland en Nieuwkruisland bestaat uit
enz. jaar 1841 (7)
Smid Sjoerd Pieters te Oudwoude 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)
Smid Sjoerd Pieters te Oudwoude, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Kollum, enz. enz. jaar 1822 (1)
Smid Sjoerd Pieters wegens zijn bedanken is er een plaats vacant gekomen in het District van ontvang Westergeest enz. enz. jaar
1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Smid Teunis, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)
Smid Ude Lammerts 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)
Smid Ude Lammerts, 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)
Smid Wijtse Gerlofs te Opsterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van
1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur
enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Smid Wijtze Gerlofs staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e
Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting
en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)
Smid Zijtze J. 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)
Smids Douwe Klazes hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de
ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij
op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt
enz. jaar 1840 (4)
Smids Idsert 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)
Smids Idzerd 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)
Smids Idzert, 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)
Smids J. D. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden
beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Anjum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Smids J. G. te Marssum Schoolonderwijzer aldaar hij heeft afstand gedaan van zijn post enz. jaar 1819 (1)
Smids P. J. gehuwd met Thiel Maria Arendina, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven
ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1917 (5)
Smids Pieter Jacobs te Kollumerland 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 (5) dossier met alle
gemeenten van Friesland (86)
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Smids Reinder Jans wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum
over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen
enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Smids T. K. de erven (Smedery) , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe
Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz., document
jaar 1810 (2) dossier (9)
Smids T. K. de erven, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest
tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz., document jaar 1810 (2)
dossier (9)
Smids Tjebbe Doekes, 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)
Smids Tjetse Liepkes 69 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)
Smidstra Eeltje Henkes---- Landung Hendrik te Oosterend ophoudende, De schout van Oosterend Gavere de A. (Amelius)
schrijft en ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland dat hij eerstgenoemde moest opsporen, arresteren en
transporteren naar Leeuwarden en eene Smidstra Eeltje Henkes te Hijdaard, houdende hij daaraan heeft voldaan en nu de kosten
in rekening brengt enz. enz. jaar 1814 (1)
Smidstra Eeltje Herkes---- Rinkes Joseph Pieters, de burgemeester van Bolsward heeft aan hem de vervatte last heb medegedeeld
enz. en wat echte Smidstra Eeltje Herkes betreft deze is wonende te Hijdaard, zijne vader heeft geantwoord dat zijn zoon ook op
de Rijp hadde geloot en aldaar vrijgeloot enz. enz. jaar 1814 (1)
Smidstra Eeltje herkes, hij wordt vermeld op een lijst van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Bolsward niet
tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met
aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)
Smidstra Heeltje Eeltje 376 Pingjum 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)
Smidstra Herke, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(6)
Smidstra Jentje, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(6)
Smidt Pieter Dirks komende van Oostvriesland: Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij te
Menaldum onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4)
Smidt ….? te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Smidt ….? te Wanswerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd
is enz. jaar 1840 (8)
Smidt A. F.? een handgeschreven en door hem ondertekende brief dat hij als Schipper op het Tjalkschip de Vrouwe Alida
gekomen van Denemarken gedestineerd naar Schiedam en beladen met 775 tonnen Garst enz. enz. verder gaat het over haverij
aan zijn schip vanwege het ongunstige jaargetijden enz. jaar 1825 (4)
Smidt A. O. 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)
Smidt Attje Johannes dochter van Smidt Johannes Jans (in geb. Attje akte staat dochter van Johannes Dirks), en Terpstra Maaike
Tjerks , wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de etablissementen der
Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen worden verpleegd maar waarbij zij enz. door vroeger
aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot opzending van de bedoelde kinderen verpligt te zijn met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10)
Smidt Auke Hilles 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)
Smidt Cornelis zijn aanstelling als veldwachter enz. een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1916 (5)
Smidt de weduwe te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de
Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in
kannen enz. jaar 1841 (6
Smidt Egbert Gosses 14 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)
Smidt Geert Wolter, 137 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)
Smidt Hendrik Wopkes thans Schoolonderwijzer te Hantum, hij solliciteerd naar dezelfde functie in de school te Holwerd jaar
1818 (1)
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Smidt J. (de weduwe) Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een lijst van uitvoerbiljetten van
Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841 (4 )
Smidt J. de weduwe te Sint Jacobi Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Smidt J. de weduwe te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de
Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in
kannen enz. jaar 1841 (6)
Smidt J. F. S. 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)
Smidt J. J. de weduwe te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt
in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Smidt J. te Workum, Staat vermeld in een document De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen en ook een Lijst der
Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement Vriesland jaar 1813 (7)
Smidt Johan Frederik wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave der Belooning
voor Schattingen wegens de personele belasting van het kantoor Jelsum van zodanige perceelen welke uit hoofde van derzelver
geringe huurwaarde niet in de termen van belastbaarheid zijn gevallen over den dienst van 1839-1840 enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Smidt Johannes Jans (in geb. Attje akte staat Johannes Dirks), wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in
de termen van opzending naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen enz. waar zij kunnen
worden verpleegd maar waarbij zij enz. door vroeger aangevoerde redenen blijven perstiseren bij het gevoel van niet tot
opzending van de bedoelde kinderen verpligt te zijn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (10)
Smidt Johannes Obes 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)
Smidt K. Harlingen Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)
Smidt Klaas Jans 28 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Smidt Klaas Pieters 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)
Smidt Kornelis Wopkes aanvaard zijn post als onderwijzer te Raard jaar 1815 (1)
Smidt Kornelis Wopkes hij krijgt een gevangenisstraf van 2 jaar ten gevolge van begane excessen en verlies van zijn Burgelijke
rechten gedurende 20 jaar en het vervallen van zijn functie als Schoolonderwijzer te Lichtaard jaar 1819 (1)
Smidt L. 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)
Smidt M. M. 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)
Smidt Meine Obes 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)
Smidt Mintje Johannes Schipper en Winkeler en als ook Koopman te Heerenveen schrijft een brief die hij ook ondertekend en
krijgt daar een antwoord op, dat zijn request dat hij is aangeslagen enz. jaar 1815 (4)
Smidt Pieter Hilles 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)
Smidt Pieter Pieters te Het Bildt 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)
Smidt Reinder J., Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden) der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten
gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens
gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document jaar 1816 (4) dossier
(21)
Smidt Rintje P., 98 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative
lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing
van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent
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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)
Smidt Sijbrandus 524 Lemmer 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)
Smidt---- Smith G. W. Bierbrouwer te Leeuwarden, in een handgeschreven brief (vermeld zelf zijn naam als Smith) met zijn
handtekening (hij tekent als Smidt) verzoekt om een tapperij achter zijn huizinge te mogen aan leggen enz. enz. jaar 1822 ( 1)
Smidt T. 6 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Smidt Teltje W. , 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)
Smidt Tetje W. , 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)
Smidt Tettje Wopkes, 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)
Smidt Teunis 151 Wolvega is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Smidt Tjibbe, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Smidt….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Smidts Arjen Jans, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Smidts Gerrit, 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)
Smidts Gorrit, 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)
Smidts H. J. ---- Sippema Jean Mariewordt Surnumerair thans te Sneek op de vacante post van Smidts H. J. die Eervol ontslag
als ontvanger te Scharnegoutum heeft gekregen enz. jaar 1823 (2)
Smidts H. J. hij krijgt Eervol ontslag als ontvanger te Scharnegoutum enz. jaar 1823 (2)
Smidts H. J. Ontvanger te Scharnegoutum, een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp: zijn te storten borgtocht
als ontvanger enz. jaar 1823 (2)
Smidts Hans Jans ---- Dubbel Bastiaan wordt voorgedragen voor de functie van Ontvanger te Scharnegoutum i.p.v. Smidts Hans
Jans die eervol ontslag heeft gekregen enz. jaar 1823 (2)
Smidts Hans Jans te Scharnegoutum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde
Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie
Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)
Smidts Hans Jans, Controle Sneek , Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde
gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)
Smidts Hans Jans, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat
houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10
kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)
Smidts J.† ---- Smidts Sybrandus hij wordt i.p.v. zijn overleden vader Smidts J. benoemd tot Deurwarder Executant inn het
Canton Lemmer enz. jaar 1814 (1)
Smidts Joh. Gerits Controle Leeuwarden Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de
voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier
(10)
Smidts Klaas Pieters---- Wassenaar v. G. Luitenant Colonel Commandant van het 17e Bat. Landstorm arr. Leeuwarden
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Krijgsraad het
Overlijden van Mug Bendert Arjens Sergeant ende afdanking van Salm Dirk man van de Landstorm onvoltallig is geraakt en dat
Wassenaar Pieter Christiaans in de plaats van Mug en Smidts Klaas Pieters in de plaats van Salm enz. jaar 1815 (1)
Smidts Sybrandus hij wordt i.p.v. zijn overleden vader Smidts J. benoemd tot Deurwarder Executant inn het Canton Lemmer
enz. jaar 1814 (1)
Smidts T. K. de erven (oude Bakkery) , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den
Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,
document jaar 1810 (2) dossier (9)
Smidts T. K. de erven (Wevery) , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe
Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz., document
jaar 1810 (2) dossier (9)
Smidtshuis t’ de Circumscriptie van de binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie door de grietenij
Ferwerderadeel,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)
Smidz Pieter Everts * Makkum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel
Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8
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kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44
door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
Smies Willem, geboren Haarlem 1798 , 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)
Smiesen van der Majoor van de Rijdende Artillerieis benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde hij wordt vermeld
het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert
Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)
Smijnga Gerben Aukes---- Smynga Gerben Aukes kapitein en den 2e luitenant Groot de Pieter Heines bij de 4e Comp.van het
6e Batt. Landstorm wegens hun overlijden zijn er 2 plaatsen vacant en er wordt voorgesteld ter invulling van diverse plaatsen de
heren Mooi Lucas Jans, Raadsveld Hendrik Arends, Terwisga van Marcus en Steskens Joseph enz. jaar 1815 (1)
Smijnga Gerben Aukes, ---- Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een antwoord op haar
request betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van de helft van het veer varende op
Amsterdam door haar oudste minderjarige zoon enz. enz. dit document wordt ondertekend door Dalmolen H. Schout van Haske
en de navolgende allen leden van de raad van haske en wel: Lieappens? And. , Knobbs R. K. , Loo F. J. C., Homans C., Kooiker
S. G., Terwisga van N., Euperman Jan, Loff J. Jacobs ook haar request in een zelf geschreven brief met haar handtekening
waarin zij o.a. vermeld dat de navolgende personen ter staving van enz. enz. en wel Boon van Johannes Martens, Knobbe Roelof
Koops, Smijnga Gerben Aukes, Haga Adam Johannes, Boetje Hendrik, Vries de Anne Haitzes jaar 1814 (7)
Smijtegeld van der Hoek J. te Dreischor, 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
Smijtegeld van der Hoek J. te Dreischor, 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
Smijtink Derk geb. Wehl, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens, welke zich
voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4)
Smilde E. R. Heerenveen Schipper op de Vrouw Grietje, jaar 1837

Smilde Egbert Roelofs Nieuwehaske Schipper, jaar 1837
Smilde Egbert Roelofs Nijehaske Schip de Vrouw Grietje, jaar 1837
Smilde Hendrik,Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (5)
Smina van Willem Lvius Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
het jaar 1819 (3)
Sminia van H----Bergsma J. en Sminia van H ., Betreft een fonds voor de Franse Kostscholen en de verplichting ene Fransche
madamoiselle op school te hebben, en de slechte betalingen van tractementen enz. beide ondertekenen dit document jaar 1814
(3)
Sminia van J. Az. , 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)
Sminia ….?---- Bergsma E. H. Onderwerp: een ordonnantie ad. F. 5000 ten name van hem en Sminia ….? Jaar 1814 (2)
Sminia ….Jhr. v. te Oudkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Sminia A. 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)
Sminia A. J. N. te Oudkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Sminia Daniel de Blocq van Haersma van 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)
Sminia F. B. te Lioessens 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)
Sminia Folkert K. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen
van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang
Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)
Sminia H. J. ----- Hoefter C. J. Controleur Chef van het Octrooi te Harlingen aan Sminia H. J. Prefest te enz. enz. Bronkhorst
Ontvanger Particulier en de 2 commissen Salomons en Schiere zij zijn bij het vertrek van het bestuur de verenigde rechten op
hun post gebleven , en Hoefter C. J. nu verslag doen van de weg welke hij is ingeslagen enz. enz. jaar 1813 (3)
Sminia Hobbe van Baerdt Jhr. , Komt voor op een (blz.1) document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar
1916 (3)
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Sminia J. A. 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)
Sminia J. B. Grietman van Tietjerksteradeel ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten,
Lijsten met de namen van de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met
de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)

Sminia Jhr. B. van , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
988-3, 36
Sminia Jhr. ….? v. te Oudkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende
Bladzijde 1
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)
377/28, 4
Sminia Jonkheer Arent Johannes van wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de
19-04-1841
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)
A-6
Sminia Klaas Klazes---- Brouwer Lieuwkje Weduwe van Sminia Klaas Klazes te Driesum wonende zij is de hoogs biedende
23-12-1857
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 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-7, 10-18 en Sminia Klaas Klazes---- Brouwer Lieuwkje weduwe van Sminia Klaas Klazes zij is pachster van het Driesumer Tolhek Stienstra
29
Albert Gerbens ontvangt de Tollen , staat vermeld in een dossier: Pachters der Tollen langs het Kanaal van Dokkum naar
13-02-1863
Stroobos er wordt vermeld huur van het huis/herberg en de tuin, Tolgelden, Grasgewas enz. enz. jaar 1863 dossier (43)
A-5
Sminia Klaas Klazes van beroep Tolgaarder te Driesum wonende hij is de hoogs biedende voor het VIERDE perceel en wel de
13-12-1852
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)
526-1, 36,1
Sminia v. D. te Rijpskerk, Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document
22-05-1840
genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
11
Sminia van A.---- Banga J. (Jelle) Maire van Franeker schrijft en ondertekend een brief aan Sminia van A. waarnemende de
03-12-1813
functie van prefect van het departement Vriesland met een aantal vragen betreffende het aannemen van soldaten en hun soldij
enz. jaar 1813 (2)
398
Sminia van A. J. t5e Oenkerk 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)
480
Sminia van A. J. , 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)
84
Sminia van A. J. te Leeuwarden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van
23-04-1814
Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig
zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
82 blz. 2
Sminia van A. Johan staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen
03-02-1816
betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij
voorgekomen dat voornoemde enz. jaar 1816 (8)
480
Sminia van Arend Jan, 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)
424-28 25- Sminia van Arend Johan 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)
434-6 sectie
Sminia van Arend Johan te Leeuwarden staat vermeld op een lijst met 39 namen van Grondeigenaren langs de weg in de
A.
Grietenij van Idaarderadeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de
04-05-1841
voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a.
de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)
379
Sminia van Arend Johannes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
03-06-1819
in het jaar 1819 (3)
3
Sminia van Arend Johannes Jhr. Oudkerk Onderwerp; Het plaatsen van houten bakens voor het Slotermeer op zijn land , jaar
22-05-1855
1855 (4)
377/28, 27
Sminia van Arent Johannes wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
19-04-1841
Tietjerksteradeel 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)
377/28, 27
Sminia van Daniel d. B. v. H. wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
19-04-1841
Tietjerksteradeel 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)
708-5_36a
Sminia van de Jonkheer te Bergum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H.
20-07-1841
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)
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Sminia van E?. T. mevr.---- Porte M. J. (Meindert Jans) Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij
Leeuwarderadeel in de Dorpskerk te Finkum en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij advertentien in
de Leeuwarder Courant van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene Floreenplichtigen zonder
onderscheid van godsdienst enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk
enz. er zijn benoemd gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob
Doekes en uit de hoofden van de Huisgezinnen , Andringa Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was
getekend door: Rijnks R. S., Hommema P. L. uit naam des Moeders, Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart
J. P., Sevenster S. J., Twijnstra J. J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D., Sytsema
G., Cats J. Epz. P.p. de weduwe Cats E. jaar 1822 (3)
Sminia van H. Een brief met als onderwerp Stempeld graveren enz. jaar `1813 (1)
Sminia van H. ---- Everts A. (Arend) Maire van Joure schrijft en tekend een brief aan Sminia van H. van de Raad van Prefecture
waarnemende deze functie enz. meld aan 13 vrijwilligers ,en dat zij ware Vriezen zijn en dat zij genegen zijn hun bloed op te
offeren als soldaten om de zolang gewenste onafhankelijkheid enz. enz. jaar 1813 (2)
Sminia van H. Onderwerp; een ambtelijke brief waar hij in wordt genoemd enz. en een staat van uitgaven van Sint
Annaparochie jaar 1813 (3)
Sminia van H. ---- Vlink Y. wordt vermeld in een Proces verbaal en hij is als lid van de Raad der gevangenhuizen in het
Arrondissement Sneek aanwezig bij de aanbesteding der fournitures voor de Gevangenen in dit document wordt ook het
dagmenu met recept vermeld van alle dagen in de week enz. ondertekend door voornoemde en ook door Wiersma J. J. , Napjus
H. en de Aannemer Kambach P., Beek H. Bergsma E. H. en Sminia van H. worden vermeld jaar 1814 (5)
Sminia van H. waarnemende de functie van Prefect in Vriesland hij komt voor in het gehele boek enz. jaar 1813 (1)
Sminia van H.---- Aa van der Robide een handgeschreven brief aan Sminia van H. Commissaris Generaal van Vriesland , hij
meent aanspraak te maken op een tractement van fl. 1200 tot fl. 1400 voor het achterstallige werk wat hij ,moet doen van de jaren
1812-1813 en 1814 enz. enz. jaar 1814 (4)
Sminia van H. B. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) de Grietman van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende dat hij is beedigd als officier (2e Luitenant) bij de rustende schutterij in Tietjerksteradeel jaar 1841 (4)
Sminia van H. B. 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)
Sminia van H.---- Bergsma E. H. en Sminia van H. beide zijn benoemd bij besluit van 2 december 1813 residerende te
Leeuwarden deze brief is ondertekend door Loon van F. (Folkert) als Provisionele Maire van Rauwerdt jaar 1813 (3)
Sminia van H.---- Bergsma E. H. en Sminia van H. Commissarissen Generaal in Vriesland, onderwerp; Slot der berekeningen
wegens gedane betalingen voor onderhoud der gevenagenen in Vriesland over December 1813 en. jaar 1814 (2)
Sminia van H.---- Bergsma E. H. en Sminia van H. Onderwerp: een acte van Chargement met no. 987 groot twee duizend
honderd negen en negentig guldens enacht stuivers ten laste van voornoemden enz. jaar 1814 (1)
Sminia van H.---- Bergsma E. H., en Sminia van H. dit document is een Declaratie van beide genoemde in de functie van
Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen e.a.van geemployeerden aan het bureau enz.
jaar 1814 (3)
Sminia van H.---- Boer de Petrus hij beledigd op de publieke straat de Agent van Politie zeer gruwelijk en daarom heeft de
Maire van Dockum Schonegevel T. (Taco) zich op 29 november l.l. naar Leeuwaren begeven verder een verslag over hoe de
omwenteling van de Fransche overheersing naar de Prins van Oranje is gegaan en eenige dagen na het vertrek der Franschen
had men op komst der kozakken twee vlaggen uit het venster van de Herberg eertijds door Rijpma H. bewoond een aantal
bewoners wilden niet dat de vlag uit de toren werdt gehaald maar door tussenkomst van Sminia van H. wel is gebeurd verder was
muziek op de straat verboden maar slimme jongens gingen toen op een schip want op het water was het volgens hen niet
verboden enz. enz. jaar 1813 (8 )
Sminia van H. Commissaris Generaal, staat vermeld in een document van de toekomende Ordonnancien voor reis en
verblijfkosten met vermelding van de bedragen jaar 1814 (1)
Sminia van H. destijds Raad bij de Prefecture thans Commes Gener: vanVriesland en ten dienste van Buitenpost ten huize van
Kammen T. o. v. de lotingen der enz. jaar 1814 (1)
Sminia van H. hij wordt vermeld in een document betreffende belasting registratie met een ordonnantie van fl. 5000.= enz. jaar
1821 (3)
Sminia van H.---- Jongbloed J. Ondertekend een brief aan de Hr. Sminia van H. Commissaris Generaal van Friesland te
Leeuwarden dat men hem geïnformeerd heeft dat de heer Eyck van ….? Enz. het betreft de post van Secretaris en Boelgoed
Ontvanger enz. jaar 1814 (1)
Sminia van H. lid der raad van de Prefecture enz. Onderwerp: ene rekening voor de kosten bij het arresteren en transporteren
van Oostma Louwe Douwes en Eilander Johannes Tjerks beschuldigd van Schapen Dieverij ook word genoemd de Bode de
heer Rinkema die met zijn gevangenen reeds voor 7 uur naar enz. jaar 1813 (5)
Sminia van H. van de Raad van Prefecture waarnemende deze functie enz. een aan hem gezonden brief door de maire van de
Gemeente Anjum met als onderwerp: het uittrekken van vrijwilligers teneinde de verdreiving van den Franschen van den
Vaderlandsche grond enz. zo biet zig aan Scheep van der Dirk Sijberens ter verruiling van nummer met Kooi van der Jan Gerrijts
en Bouma Jacob Klases om de dienst in deze voor Dijkstra Lammert Bendert te vervullen enz. jaar 1813 (2)
Sminia van H. wegens zijn besluit als Raad van Prefecture enz. twee Tableaux betrekkelijk de processen verbaal bereffende de
Roles der patenten wegens het laatste Tremester van 1813 enz. jaar 1814 (3)
Sminia van H?. L. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter
vervulling van de vacature ontstaan door het overlijden van Sloterdijk van J. F. enz. vond ik mij destijds met deze benoeming
enz. jaar 1815 (2)
Sminia van Hessel---- Aylva van D. F. en Sminia van J. als commissarissen en gezien het verbaal enz. enz. tussen Bontekoe
Hendrik Jansen Coopman te Dockum en de heer Sminia van Hessel enz. enz. verder worden genoemd: Mahiu Reyer Arjens ,
Braam Foppe Goitsens, beide Cooplieden zij zijn crediteuren van de stad Dockum enz. enz. jaar 1815 (9)
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Sminia van Hobbe Baard wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van de bevoegden tot het kiezerschap in de
Grietenij Idaarderadeel opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling
der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van deze Gemeente enz. jaar 1841 (5)
Sminia van Hobbe Baart staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum 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
Sminia van Hobbe Boerdt Jhr. Oudkerk Onderwerp; Het plaatsen van houten bakens voor het Slotermeer op zijn land , jaar 1855
(4)
Sminia van J. ---- Aylva van D. F. en Sminia van J. als commissarissen en gezien het verbaal enz. enz. tussen Bontekoe Hendrik
Jansen Coopman te Dockum en de heer Sminia van Hessel enz. enz. verder worden genoemd: Mahiu Reyer Arjens , Braam
Foppe Goitsens, beide Cooplieden zij zijn crediteuren van de stad Dockum enz. enz. jaar 1815 (9)
Sminia van J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Sminia van J. ---- Jochums Jan , Veerschipper van Langweer op Leeuwarden-Sneek-Joure enz. tekenen ende dat hij gaarne zou
willen hebben het Octrooij, Reglemet en Conditiën ten overstaan van Burmania van Taco, geratificeerd door de Grietman
Vegelin van Claerbergen P. B. J. (Pieter Benjamin Johan) enz. verder worden genoemd Kamstra T. W. V., Sminia van J. en
Oosterdijck J. jaar 1822 (8)
Sminia van J. ---- Raven T. en Hoekstra W. F?. of T. Diaconen der Hervormde gemeente van den Dorpe Augustinusga in die qlt.
schrijven een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat zich bij hen heeft vervoegd eene Klaazes
Alle met seszelfs vrouw Hendriks Antje en kinderen bij ons wonende en klagende dat in grote armoede waren en bij onderzoek
ook alsoo is bevonden wat wij vooralsnog hebben geweigerd enz. en hebben de toenmalige Baljuw Sminia van J. gevraagd enz.
ook aanwezig een Rekening voor de Dijaconen van Augustinusga waarop vermeld: weegens allimentatie enz. en het vervoeren
van Alle Clazes door Joukes Geerten betaald aan Rinsma ?. E. Meesterbakker voor Roggebrooed enz. jaar 1814 (6)
Sminia van J. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Sminia 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)
Sminia van J. 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)
Sminia van J. de Baljuw van Achtkarspelen wegens tractement voor een jaar en wel fl. 473-4, 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)
Sminia van J.---- Haersma van Wicherus Henricus wordt benoemd tot Vrederegter in plaats van wijlen Sminia van J. enz. jaar
1814 (2)
Sminia van J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Sminia van J. Hij tekent als Gemeenteraads lid 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)
Sminia van J. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Sminia van Jetse 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)
Sminia van Jetse Onderwerp: door de zetters is gebleken dat zijn ongebouwde eigendommen ( een boomgaard te Makkum
gebruikt door Boer de Jan Gerrits) niet op de releve staan enz. enz. jaar 1822 (1)
Sminia van Jetse Vrederegter van het Canton Bergum, zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van
Tietjerksteradeel, Achtkarspelen , Kollumerland, Dantumadeel , Westdongeradeel, Dokkum, Oostdongeradeel,
Ferwerderadeel, Menaldumadeel, Bildt Het, Franeker, Franekeradeel, Harlingen, Barradeel, Vlieland, Terschelling Met
Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt
beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve
boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48)
Sminia van Jetse Vrederegter van het Kanton Bergum enz. Onderwerp: er zijn enige goederen achtergebleven ingevolge
proclamatie van Overste Rosen gedagtekend 22-11-1813 enz. jaar 1813 (2)
Sminia van Jetze Az. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Sminia van Jetze Az. , 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)
Sminia van Jhr. A. J. wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten
ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met
vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (6)
Sminia van Jr. Hobbe Baard 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)
Sminia van Livius 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)
Sminia van Mevr. Zij wil een tweede taxateur voor de hertaxatie van hun landen met vergelijking van anderen te Wirdum en
wegens enige belastingschulden enz. jaar 1818 (1)
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Sminia van te Oudkerk 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)
Sminia van te Oudkerk 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)
Sminia van W. L. (Willem Livius) Grietman van Tietjerksteradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Sminia van W. L. (Willem Livius) Grietman van Tietjerksteradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de overstroming van de Groote weg van Groningen naar Leeuwarden ten hoogte van Swartkruis enz. jaar 1817 (1)
Sminia van W. L. (Willem Livius) Grietman van Tietjerksteradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende tien binnenvellen voor de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Sminia van W. L. (Willem Livius) Grietman van Tietjerksteradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)
Sminia van W. L. (Willem Livius) Grietman van Tietjerksteradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Akker van Sake Hendriks arbeider te Bergum verlangt ten huwelijk te worden aangetekend
dog is niet in staat het vereischte certificaat van voldoening aan de Nationale Militie waar hij volgens zijne zeggen in 1814 en als
bijlage>>Feijtzes J. Congierge huis van Correctie te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zakendat Hendriks Sake geboren te Bergum laatst gewoond hebbende te veenwouden door het Hof 11-111811 is gecondeemneerd tot eene straf van 5 jaar en op 8 aug. 1815 gratie bekomen enz. jaar 1817 (3)
Sminia van W. L. (Willem Livius) Grietman van Tietjerksteradeel Wilhelmij G. en ter ordonnantie van Deselve ondertekenen
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enbz. jaar 1817 (1)
Sminia van W. L. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)
Sminia van W. L. te Bergum 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)
Sminia van W. Liviusstaat 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)
Sminia van Willem Livius---- Wenckebach ….? Secretaris bij het Ministerie van Binnenlandsche zaken ondertekend een brief in
naam van de Minister aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermelddat benoemd is tot de
Militieraad 1e district Sminia van Willem Livius ter vervulling van de vacature ontstaan door het overlijden van Sloterdijk van J.
F. enz. jaar 1815 (1)
Sminia W. L. (Willem Livius) Grietman van Tietjerksteradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat van Akker Sake Hendriks * december 1791 volgens akte van bekendheid opgemaakt te
Bergum enz. jaar 1817 (1)
Sminia W. L. (Willem Livius) Grietman van Tietjerksteradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)
Sminia W. L. hij ondertekende samen met de Grietman Sminia van W. L. (Willem Livius), Raden en Secretaris van
Tietjerksteradeel nagenoemd document; de Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der
kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14)
Sminia W. 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)
Sminia, De landerijen staande op de Releve van Buitenpost en Augustinusga op naam van voornoemde verdeeld en gedeeltelijk
verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters van gemelde enz. enz. jaar 1822 (3)
Sminia….?---- Wiersdsma….? en Sminia Assessoren , Onderwerp: een request van de Armverzorgers der stads armen en
Militaire Armen der Rooms Katholieke Kerk enz. jaar 1814 (14)
Smink F. de weduwe 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)
Smink Freerk Alberts verzoeke inlichtingen omtrent hem jaar 1825 (1)
Smink Freerk van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Kolonel Kommanderende de 8e afd. Inf. te
Groningen jaar 1825 (1)
Smink Gerrit 253 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11
kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar
de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Smink H. F. Gemeenteveldwachter te Kolderwolde 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)
Smink Hendrik K. de weduwe te Rotsterhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd
Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf
onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7
kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)
Smink Hendrik te Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente
Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1919 (1)
Smink Hendrik Terband Veldwachter te Leeuwarden, jaar 1919 (3)
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Smink Koert Alberts---- Oostewind Geertje Geerts weduwe van Smink Koert Alberts, op klachten van de Grietman van
Schoterland de armvoogdij van Sint Johannesga en Rotsterhaule gelast is tot executie van het onderhoud van eerstgenoemd
bedragende een som van fl. 362-04-1/2 enz. enz. jaar 1821 (2)
Smink T. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive van
den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het
personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Smink Willem te Enschede, 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)
Smink Willem, 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)
Smint W’m, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot
de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar
1814 (5)
Smirren van Hend’k Jans 588 is zijn volgnummer bij de 1e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent
bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Smirren van Hend’k Jans staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots
der 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der
Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent
bevinden enz. jaar 1817 (4)
Smirren van Hendrik Jannes 588 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)
Smis Marten Doekes, 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)
Smissen & zoon---- Zunderdorp Cornelis Commissionaris wonende op het eiland Texel Onderwerp; het stranden van het schip
de Jonge Engelina met schipper Paap Reindert Jans (ook Jean) op Texel komende van Calais met bestemming Altona geladen
met vaten olie enz. enz. die overal zijn aangespoeld en verkocht maar dat hij is gelastigd van de geinteresseerden der lading de
heeren Dam van Willem en Smeer Frans beide Kooplieden te Rotterdam de lading reclameren , ook genoemd Bernard & zoon,
Smissen & zoon enz. jaar 1817 (6)
Slierings Johannes, Fuselier 3de regiment infanterie * 10-11-1809 Leiden, 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)
Singelenberg Jan 258 is zijn volgnummer en ‘s Gravenhage zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat
met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar
de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Slagmeuler Johannes 27-08-1781 Antwerpen 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)
Slager Jan Alberts ---- Weber Johan Ferdinand * 8 januari 1790 zoon van Weber Hendrik en Olchifka Catharina zij is geboren te
Koningsbergen op enz.. in het Stamregister staat hij ingeschreven als plaatsvervanger voor Slager Jan Alberts met als bijlage het
Originele Extract Nationale Militie met meerdere persoonlijke gegevens enz. jaar 1817 (5)
Slok Antonie, 8 11-08-1795 Arnhem, Fuseler in het Oost Indisch leger kavalerie Hij staat op de Signalements lijst van militairen
van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad
, Uit Oostindie teruggezonden met het schip de Drie Gebroeders in 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)
Smid Geertje Jacobs---- Jong de Siewert Cornelis * 12-08-1795 z.v. Jong de Cornelis Siewerts en Smid Geertje Jacobs 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)
Sluis Joseph Isaac * 17-12-1795 Maassluis wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de
Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige
onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun
incorrigibel slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag
zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar, ook merkbare tekenen
ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5)
Slooten van Monte * 22-03-1796 z.v. Slooten van Thomas en Abes Sijpkje 7 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.
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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)
Slooten van Thomas---- Slooten van Monte * 22-03-1796 z.v. Slooten van Thomas en Abes Sijpkje 7 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)
Slooten van B. * 16-05-1797 Nijkerk 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 juni 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)
Sluit(er?) Albert---- Sluit(er?) Hendrik * 11-11-1797 z.v. Sluit(er?) Albert en Swart Albertje 4 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)
Sluit(er?) Hendrik * 11-11-1797 z.v. Sluit(er?) Albert en Swart Albertje 4 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)
Silem(s?) Jean Louis * 21-05-1798 Neufville; 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)
Simeon Joseph * 22-09-1798 Namen Dragonder; hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met
briefjes van ontslag weggezonden zijn op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd,
neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met
aanmerkingen en het regiment waarin hij diende, jaar 1825 (5)
Sjouwkss Johannes * 04-08-1800 Makkum aan Zee, Fuseler in het Oost Indisch leger infantere Hij staat op de Signalements lijst
van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van
de Krijgsraad , Uit Oostindie teruggezonden met het schip de Jonge Jan in 1836 enz, en vervallen van den Militaire stand en
eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier
(20)
Simons, Yke.-----Holwerda, Johannes Sytses geb. 11 december 1804 Anjum z.v. Holwerda, Jan Sytzes en Simons Yke.
Onderwerp; Nationale Militie onderzoek Jaar 1824 (5)
Sluis Johannes Abrik Marius * 26-09-1807 Lopperhum (Drenthe), Sergeant in het Oost Indisch leger kavalerie Hij staat op de
Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden
wegens vonnis van de Krijgsraad , Uit Oostindie teruggezonden met het schip de Scoon Verbond in 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 (Krankzinnig) (4) dossier (20)
Smidt Pieter Hilles * 23-08-1812 Westdongeradeel (Ternaard Gem. Westdongeradeel volgens Tresoar) , Fuselier Alg. depot der
landmagt no. 33, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes
van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad tot vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een
lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)
Sluis v.d. Antje Klazis, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd
is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813
(5)
Sikking Pieter Hendriks In het Meer Turfschipper 11-03-1822
Sleen van Trijntje Jans 02-09-1833 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten
voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Smeding Minne Harkes 21-04-1834 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten
voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Sloothaak Hilligje Jacobs 24-03-1838 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten
voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Slagman Ybele * 9 mei 1882 Veldwachter te Drachten, jaar 1918 (1)
Slager Meindert geb. 3 maart 1885 zijn aanstelling ale Veldwachter jaar 1920 (3)
Sinnema Rense geb, Warga 03-05-1886 wonende te Alphen aan de Rijn Boerenknecht, thans Agent van Politie voordracht tot
Veldwachter te Heerenveen jaar 1920 (3)
Smid Gerlof * 7 mei 1887 Hemrik Politiedienaar te Leeuwarden, jaar 1918 (3)
Smidt Klaas, geb. 18-06-1892 St. Jacoba Parochie, een handgeschreven brief(proef procesverbaal) met zijn handtekening, agent
van politie te Harlingen benoemd tot Veldwachter aldaar jaar 1919 (5)
Smidt Romke 18 mei 1895 Oudkerk Politieagent te Leeuwarden (3)
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Smidt Jan 33 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Smeding Jan, 69 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)
Smirre van Hendrik Jan 13 is zijn volgnummer en Vollenhoven 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)
Sluis van der Miente * 30-01- 1887 Surhuisterveen wonende Groningen Veldwachter te Dantumadeel , jaar 1917 (5)
Sjollema D. van beroep Glasemaker f. 15, 43 voor arbeidsloon aan de Gemeentehuizen als eene buitengewone reparatie als
zijnde de gevel van een der gemelde huizen is ingestort enz. jaar 1814 (3)
Slauraf Gustaaf † 03-07- 1815 te Middelburg , Woont te Leeuwarden Matroos op de Van der Werff, Jaar 1818
Sluis van der D. voor Druklonen, 14 Augustus staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een uitbetaling met het
bedrag op enz. jaar 1816 (1)

