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Toegang 11 **
‘Musquetier Anton Gerrit * 02-08-1942 Apeldoorn, samensteller van deze index
Smit A de Gosses 372 Hallum 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)
Smit A. (Aldert) beroepen te Finkum en Heyum als Predikant der Hervormde kerk , maar er is ook een onderzoek geweest naar
beschuldigingen tegen hem maar dat is afgewezen enz. jaar 1822 (3)
Smit A. (Aldert), Predikant der Hervormden te Finkum en Hijum onder de klassis van Leeuwarden , in een geschreven en door
hem ondertekende brief aan Gouveneur van Vriesland , dat hij op 28-12-1822 door den Deurwaarder Schreinhout Andries
Willem, geïnformeerd is geworden om tegen 12 Mei en St. Petri eerstkomende Pastory en tuin te ontruimen als daartoe
geauthoriseerd door Twijnstra Jacob Jans enz. enz.ook Sytsema Geert P. , Schoolonderwijzer te Finkum, schrijft en tekend een
brief aan het Grietenie bestuur van Leeuwarderadeel dat op den 7e October 1822 heeft plaats gehad ene executoriale verkoop
van de schoolhuizinge Tuin en Hof te Finkum en dat hij enz. enz. jaar 1823 (7)
Smit A. de weduwe en Boer de G. Beide Beurtschippers varende tussen Assen en Amsterdam dat zij wegens stremming van
de Drentsche Hoofdvaart genoodzaakd zullen zijn door Friesland te varen en zij vragen in een handgeschreven brief en door
hen beide ondertekend, daarvoor dan ook een vergunning met hunne vaartuig , enz. jaar 1913 (6)
Smit A. O. Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum,
mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)
Smit A. te Bladel, deel 1 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
Smit A. te Bladel, deel 2 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
Smit A. wonende te Zwartsluis Schipper, 17-07-1840
Smit A. Zwartsluis van beroep is hij Schipper, 03-08-1840
Smit Aafke Pieters, 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)
Smit Abraham Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur 10-3-1837 Overleden te Fort de Kock , (3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Smit Aede Gosses 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)
Smit Albert Kapitein op het Schip Korteraijens? 15 is het volgnummer waaronder hij vermeld staat 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)
Smit Albert Wolters Veendam * 1817 Zeeman, jaar 1838
Smit Andries in leven gehuwd met Everts Risje wordt vermeld als debiteur in Huisma Heerke Hendriks, Onderwerp: dat hij
de post heeft bekleed als lid van de gemeente Nes enzz. en zodoende de administratie enz., en benoemd als Schoolmeester enz.
enz.ook lijsten aanwezig met de administratie die achter is met de Debiteuren enz. jaar 1814 (6)
Smit Andries wonende te Loppersum Gezagvoerder op het vergane schip de Zeevaart met een overzicht van de verzekerde
waarde van het schip, de lading, waar het gebeurd is enz. jaar 1879 (3)
Smit Anna Hubertus, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)
Smit C en Thomasz verzoeken een concessie voor de Stoombootdienst tussen Terschelling en Harlingen voor het vervoeren
van passagiers en goederen deze concessie wordt verleend in het dossier ook aanwezig een reglement en Tarief voor de
schroefstoombootdienst van vermelde diensten waarin gespecificeerd het tarief voor personen maar ook het tarief voor de
goederen is gespecificeerd. Een lijst met alles wat maar denkbaar is. (Dossier betreffende het verlenen van conceccies tot het
oprichten van Stoomboot-of Stoomsleepdiensten jaar 1879 (31)
Smit C. Firma Nieuwediep Stoom en Sleepbootdienst Terschelling op Harlingen, jaar 1879 Dossier (14)
Smit C. Firma Nieuwediep Stoom en Sleepbootdienst Terschelling op Harlingen, jaar 1880 Dossier(15)
Smit C. Firma Nieuwediep Stoom en Sleepbootdienst Terschelling op Harlingen, jaar 1879 Dossier (21) + Reglement en
Prijslijst (26)
Smit C. 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
Smit Christiaan 309 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)
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Smit Christiaan 43 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)
Smit Christiaan van Leeuwarden hij is absent gebleven bij de oproeping van het actif Contingent der nationale Militie over
1815 deze onttrekking is strijdig met de bepaling enz. jaar 1815 (1)
Smit Christiaan, 178 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)
Smit Cornelis * 06-03-1819 St. Pancras staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de Landmagt,
die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden of bij regterlijke
vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij is veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop enz. jaar 1839 (5)
Smit Cornelis Jr. Reeder en Landeigenaar te Barsingehorn en Thomas Maarten Sleepbootondernemer te Nieuwdiep houden de
een aanvraag in een brief door hen ondertekend om Rijkssubsiedie voor ene Stoombootdienst tusschen Terschelling en
Harlingen met het schip de “Willem Barentsz” enz. (verder een briefwisseling) en tevens een brief van de Burgemeester en
Wethouders van Harlingen tevens aanwezig de beschikking op de aanvraag die af gewezen is (Dossier betreffende het
verlenen van conceccies tot het oprichten van Stoomboot-of Stoomsleepdiensten jaar 1879 (12)
Smit Cornelis Jr. Reeder en Landeigenaar te Barsingehorn en Thomas Maarten Sleepbootondernemer te Nieuwdiep later te
Helder houden de een aanvraag in een brief door hen ondertekend om Rijkssubsiedie voor ene Stoombootdienst tusschen
Terschelling en Harlingen met het schip de “Willem Barentsz” enz. enz. (verder een briefwisseling) en tevens een brief van
de Burgemeester en Wethouders van Harlingen tevens aanwezig de beschikking op de aanvraag die af gewezen is, en nog een
ander dossier wat over de toelage gaat die zij hebben aangevraagd jaar 1880 (15)
Smit Cornelis Nieuwediep Stoom en Sleepbootdienst Terschelling op Harlingen, jaar 1879 (4) + Reglement en Prijslijst (26)
Smit Cornelis Reeder en Landeigenaar te Barsingerhorn Sleepbootondernemer Terschelling op Harlingen , jaar 1879 (14)
Smit Cornelis Reeder en Landeigenaar te Barsingerhorn Stoom en Sleepbootdienst Terschelling op Harlingen, jaar 1880 (15)
Smit D. Hindelopen Veerschipper, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Smit D. te Franeker als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende
de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en
Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en
invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland
(123)
Smit D. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd
is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar
1840 (7
Smit de Leonardus Constantinus * 15-11-1795 Kortrijk, Korporaal in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de
Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden
wegens vonnis van de Krijgsraad , Uit Oostindie teruggezonden met het schip de Emanuel in 1837 enz, en vervallen van den
Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond
enz. enz (4) dossier (20)
Smit de weduwe Leeuwarden Beurtveerschipper Op Amsterdam, jaar 1837

Smit de weduwe te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Smit Dirk * Utrecht 02-09-1815, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht,
voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit
hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Smit Dirk Albert 73 Bozum 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)
Smit Dirk Ansches Hindelopen Beurtschipper Workum , jaar 1881 Bolsward Dossier (8)
Smit Dirk Ansches, Eigenaar en Schipper van het Beurtschip van Hindelopen op Workum, Onderwerp: o.a. een aankondiging
van zijn Beurtdienst, wat ook in een advertentie (4 stuks aanwezig in het dossier) is aangekondigd, tevens het Tarief voor
Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en wel bij Jansma
….?, te Workum, Strop J., te Parrega en Tuininga H., te Bolsward jaar 1881 (7)
Smit Dirk Gosses naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)
Smit Dirk Gosses naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Smit Dirk, 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 Liesveld de heer Vonck E. jaar 1818
(3)
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Smit Durk Baukes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
Bergum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Smit E. Koopman te Vollendam (Volendam valt onder de hogere gemeente Amsterdam) is Patentpligtig en staat op een
document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10
kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren
(76)
Smit Elizabeth Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Smit F. Grouw Schip de Grouw, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Smit F. Grouw Schip de Grouw, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Smit F. Grouw Schip de Grouw, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Smit F. Grouw Schip de Grouw, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Smit F. Grouw Schip de Grouw, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Smit F. Grouw Schip de Grouw, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Smit F. Grouw Schip de Grouw, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Smit Fa. K. T. Smit te St. Johannesga het betreft een declaratie wegens verschotten enz. jaar 1841 (4)
Smit Franke Cornelis---- 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)
Smit Franke K. Grofsmid, Belasting dossier wegens niet betalen van zijn verschuldigde belastingen van de Veenman Jan
Martens Groen en zijn borgen, Franke K. Smit Grofsmid (wordt ook in genoemd zijn zoon Kornelis Frankes Smit) en Geert
Geerts Boing Tapper allen te St. Johanesga. Met o.a. diverse proces verbaal van verkoop (met lijst van bezittingen) voor de
huizing van Jan Martens Groen voor de vaart en eindelijk in de polder bij de Vierhustersloot, jaar 1841 (35)
Smit Franke Kornelis ---- Boing Geert Geerts van beroep Tapper te Sint Johannesga en Smit Franke Kornelis als borgen voor
Groen Jan Martens Veenbaas te Rohel ook genoemd Smit Kornelis Frankes enz. jaar 1841 (3)
Smit Frans 294 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 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)
Smit Frederik Grouw Schip de Grouw, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Smit G. wegens afwezigheid van zijn vader neemt hij het belastingkantoor te Donkerbroek waar voor 10 dagen, ook genoemd
Falkama de Burgh? Aldaar en de ontvanger Gasinjet enz. jaar 1823 (1)
Smit G. G. Kapitein is met zijn schip de Vrouwe Jantina vanuit Terschelling op 30 April vertrokken naar Dantzig staat vermeld
op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met
haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Smit G. H. Harlingen Schipper op de Jan Freerk, jaar 1839
Smit G. H. Kapitein op de Jan Freerk, jaar 1838
Smit G. H. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Smit G. Harlingen Kapitein op de Antje Visser 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)
Smit G. 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)
Smit G. W. te Donkerbroek, zijn benoeming als zetter der belastingen te Ooststellingwerf en in een handgeschreven brief met
zijn handtekening aanvaard hij de functie .p.v. Stoker Hans Hanzes die door in een handgeschreven brief met zijn
handtekening te bedanken voor deze functie. Verder waren voorgedragen Smit Geert Wolters te Donkerbroek en Madhuizen
Luitsen Piers te Donkerbroek, Jaar 1915 (9)
Smit G. 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)
Smit G. W. lid van het College van Zetters te Ooststellingwerf jaar 1919 (1)
Smit G., hij wordt genoemd in dit document als Eigenaar of Naastlegger aan de Steeg van het Landshuis tegen hem worden
maatregelen genomen wegens het plaatsen van een lichtkozijn in de steeg en hij verzoekt geen rechterlijke maatregelen tegen
hem want hij zal genoemd kozijn wegnemen en ook die van zijn stal enz. enz. jaar 1822 (2)
Smit Geert Jakobs te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig
guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een
gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van
inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
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Smit Geert Jakobs, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F.
(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden
van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4)
dossier (11)
Smit Geert 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
Smit Geert Wolters Erfgezetenen te Donkerbroek, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van
Oosterwolde in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Smit Geert Wolters , Erfgezeten te Donkerbroek, hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde
plaats ontvang Oosterwolde enz. enz. jaar 1822 (3)
Smit Geert Wolters Erfgezetene te Donkerbroek 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)
Smit Geert Wolters------ Smit G. W. te Donkerbroek, zijn benoeming als zetter der belastingen te Ooststellingwerf i.p.v.
Stoker Hans Hanzes die door in een handgeschreven brief met zijn handtekening te bedanken voor deze functie. Verder waren
voorgedragen Smit Geert Wolters te Donkerbroek en Madhuizen Luitsen Piers te Donkerbroek, Jaar 1915 (6)
Smit Geert Wolters van beroep Grofsmid en Schatter van de Peroneele Belasting te Donkerbroek * 27-06-1783 te Emmen
Prov. Drenthe een document met 6 kolommen informatie over hem in het dossier betreffende de voordracht van kandidaten
voor de openstaande post van Ontvanger der Directe Belastingen en Accijnsen ook een sollicitatiebrief met handtekening van
het jaar 1825 (7)
Smit Gerhardus Willem, 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)
Smit Grietje Pieters, 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)
Smit H.---- Allen Hendrik Jans Schutter te Leeuwarden Onderwerp: door de heer Smit H. Heel en Vroedmeester is een
verklaring afgegeven dat Allen Hendrik Jans onder behandeling van hem is en dat hij niet in staat is om enz. jaar 1837 (5)
Smit H. de weduwe Zij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent en
Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)
te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)
Smit H. J. Schiermonnikoog Schipper op de Eendragt, jaar 1837

Smit H. J. Schipper op de Eendracht, jaar 1837
Smit H. Jz. te Gouda, 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
Smit H. Jz. te Gouda, 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)
Smit H. 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)
Smit H. T. Schipper, jaar 1837
Smit H. 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)
Smit H. te Oldemarkt is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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)
Smit Harke Martens † 26-09-1834 Amsterdam Veerschipper---- LoviusAntje Douwes wed. Harke Martens Smit Leeuwarden,
een request met haar klacht over de regering van de stad Leeuwarden bij verzoek door haar aan Burgemeester en Wethouders
van Amsterdam gedaan om het door nhaar wijlen man bediende veer Leeuwarden Amsterdam door haar zoon Smit Marten
Harkes te mogen blijven bevaren tevens een afwijzing van haar request enz. jaar 1835 (11)
Smit Harm J. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad
Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een
document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten
van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Smit Harmanus 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)
Smit Harmen---- Meer van der Ruurd Durks, Schipper en 35 jaar oud en Veltman Jelle Wijtzes oud 25 jaar en wonende beide
te Oostermeer welke verklaren en deze verklaring ondertekenen dat Houten van Jacob Jans Timmerknegt geboren 17 Mei 1787
zoon van Sietzes Jan (62 jaar) zonder inkomen en Fokes Fettje wonende te Oostermeer vallende onder de Lanmilitie enz. heeft
getrokken nummer 213 en 1676 en dat hij niet de enigste zoon is maar nog 3 broeders heeft waarvan er nog één in Fransche
dienst is één gehuwd en één die jonger is enz. enz. ook genoemd de getuigen als ondertekenaars Meulen van der Tjeerd Geerts
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Meester uurwerkmaker en Smit Harmen Heel en Vroedmeester beide wonende te Bergum en de Notaris Wilhelmij ook de
Schout Tjepkema P. A. (Pieter Alles) tekend dit stuk. Enz. jaar 1814 (3)
Smit Harmen Sweyers----- Nagel Pieter Hendrik, eerstgenoemde is plaatsvervanger van Hettema Tetma Pieters van
Roodhuizen eerstgenoemde is geen Sujet om in den dienst te houden en ook heeft hij Hettema Tetma Pieters schandelijke
bedragen heeft enz. verder wordt genoemd Meijer Jan Andries in de Knippe mede een crimineel gevonniste die als
plaatsvervanger in dienst is getreden voor zekere Smit Harmen Sweyers van Donkerbroek enz. ook behoren nagenoemde tot
een complot om in Jan Jacobs zijne huize een diefstal te plegen en wel; Alberts Jan, Valk Wybe Rients, Sybolt zonder
achternaam/patronym en verkopen bij Sieuwerts Jan Gotfried te Groningen geropte wolle enz. jaar 1814 ( 5)
Smit Hendricus milicien bij de infanterie, betreft een plaatsvervanger Haytema Pieter Sybrens die voor hem zal dienen enz.
jaar 1841 (5)
Smit Hendrik * Utrecht staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats
van de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid,
voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot de
Nationale Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (6)
Smit Hendrik de weduwe van 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)
Smit Hendrik Jans wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en
zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel
Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)
Smit Hendrik Johannes te Bakkeveen, Koopman van beroep staat in een brief van de Rijksadvocaat van Vriesland aan den
Gouverneur van Vriesland en in een ondertekend document van de Arrondissements Inspecteur aan de Gouverneur van
Vriesland met als onderwerp een procesverbaal omdat hij niet is gepatendeerd , de bekeurders zijn Metzlar Rommert Kiers en
Dedin Leonardus Lambertus wordt ook in genoemd omdat de Turf volgens de bekeurders uit zijn Veenderij kwam Terpstra
Jannes van beroep Veenman, jaar 1841 (14)
Smit Hendrik---- Meijering Gerrit Jans hij is als borg voor de Impost van Turf, (17 April 1818) van Hendrik Smit wordt ook als
koper in genoemd de weduwe van , Andringa de Kempenaer van, Regnerus L. enz. enz. (13) jaar 1824
Smit Hendrik, Betreft beschikking op reclame op Patentrecht voor Hendrik Smit Banket Koek en Broodbakker te Lemmer
met brief met handtekening, jaar 1841 (9)
Smit Hendrikus * Groningen, 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)
Smit Herman Smeger Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te
Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer Jan Andries bevind
buiten het Heerenveen remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek angenomen en goedgekeurd door Lijcklama
….? Commissaris te Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz. d.d. 30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot
en gegeseld is geweest en deze persoon den lande niet kan dienen, de Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp:
zig allen bevonden hebbende ten huize van de Kastelein Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard
wilde rijden enz. enz. waarin vermeld de navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden
onder Langezwaag oud 26 jaar , Ds. Wierdsma Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik,
Jans Harmen, Huisman onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles
Johannes, een Daniels Jan, een Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters
Gerhardus, jaar 1814 (10)
Smit Hille Folkerts 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)
Smit Hille Folkerts, 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)
Smit J. er wordt hem opgedragen als vervanger van de Ontvanger van Noordwolde wegens dien afwezigheid van 10 dagen
enz. jaar 1841 (3)
Smit J. .---- Terwisscha G. W. staat vermeld dat hij mede heeft ondertekend als Kerkvoogd van Blesdijke en Peperga een
document betreffende het verzoek de herstellingen aan het Kerkgebouw door de Timmerman Zwaag van der ….? dat begroot
is op f. 600 goed te keuren terwijl er op de 20e ten huize van de Kastelein Smit J. te Blesse ten einde te besluiten of het
ingestorte kerkgebouw te Blesse zal enz. jaar 1841 (8)
Smit J. H. Schipper op de Alida veer Groningen naar Hansweert , betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een
aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
Smit J. H. Schipper op de Alida veer Groningen naar Hansweert, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een
aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
Smit J. 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)
Smit J. J. de weduwe, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Smit J. P. 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)
Smit J. S. Dokkum staat in een door de door de Luitenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3
Infanterie ondertekende brief te Groningen gedateerd aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij met de Fuselier
Veenstra G. te doen toekomen negen verlofpassen bestemd voor o.a. eerstgenoemde enz. jaar 1817 (2)
Smit J. T. Korenmolenaar te Kollum Onderwerp procesverbaal op Accijns op 525 ponden rogge bevonden bij de bakker A. J.
Groenland, met een handgeschreven brief van Smit met zijn handtekening aar 1841 (13)
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Smit J. te Blesse staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N. (Nicolaas),
Grietman van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van
uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Smit J. te Blesse 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)
Smit J. te Blesse wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en
Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Smit J. te Blesse wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger
der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd
is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd
is enz. jaar 1840 (8)
Smit J. te Blesse, wordt 2x vermeld op: Staat van de dubbelen der Consent billetten vanuit andere binnen deze gemeente
Weststellingerwerf ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841 als koper met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3)
Smit J. te Noordwolde staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N. (Nicolaas),
Grietman van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van
uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen enz. jaar 1841 (6)
Smit 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)
Smit J. te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Smit 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)
Smit J. te Weststellingwerf als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Smit J. W. de weduwe---- Spreekens van B. hij is samen met 7 anderen degene die de driemaandelijkse prijscourant heeft
opgemaakt in voldoening artikel 123 der wet op den ophef der inkomende en uitgaande regten en accijnsen van 26-08-1822
enz. in deze prijscourant staan ca. 75 diverse goederen vermeld zoals een groep Specerijen en Kruidenierijen, Droogerijen,
Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch Baarden enz. enz. de uitgifte dezer prijscourant is uitsluitend opgedragen aan de
Boekverkopers Smit J. W. de weduwe en Koning de G. woonachtig op den O. Z. Voorburgwal bij de Halsteeg enz. jaar 1825
(4)
Smit J. wordt vermeld op de staat van onvoorziene uitgaven, te betalen kosten voor geleverde zaken/diensten enz. jaar1814 (2)
Smit J., Schipper verzoekt hij in een handgeschreven en door hen ondertekende brief om een vergunning voor een motorboot
genaamd “Lumke”om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen Varen/Slepen enz. p/a/ Veen v.d. J. A. Dijkstraat
123-a Rotterdam jaar 1918 (6)
Smit J., hij staat vermeld op de Staat van uitgaven voor Publieke feesten in Lemmer jaar 1814 , 4 kolommen met o.a. de
geleverde goederen en aanmerkingen enz. jaar 1814 (3)
Smit Jacob Hiddes te Groningen verzoekt om te mogen aanleggen een postwagen of Dilegence van Groningen op Leeuwarden
en vice versa een antwoord op zijn request, jaar 1824 (2)
Smit Jacob Jans---- Das Jetse Jans gekwalificeerde Ontvanger te Noordwolde in zijn plaats is aangesteld den persoon van Smit
Jacob Jans en sulks op een beloning van enz. jaar 1825 (4)
Smit Jacob Joh’s 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)
Smit Jacob Kapitein op de Alida, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het
beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
Smit Jacob L. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd
zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik)
te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der
Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
Smit Jacob Pietersz. 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)
Smit Jacob 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)
Smit Jacob te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
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Smit Jacob te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Smit Jacob 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)
Smit Jacob, Wordt vermeld op de staat van uitgaven welke men verzoekt op het fonds van onvoorziene uitgaven te mogen
mandateren over het dienstjaar 1819 in Lemsterland en de objecten waarvoor men Authorisatie vraagt betreffen he4tb
ransporteren van Verlofgangers, Deserteurs enz. , jaar 1820 (3)
Smit Jacobus Cornelus Hermanus staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de
indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)
Smit Jakob Lefferts te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig
guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een
gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van
inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
Smit Jan , Regiment Grenadiers en Jagers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)
Smit Jan Albers 37 is zijn volgnummer en Steenwijkerwold 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)
Smit Jan Bonaventura, Wordt vermeld op de staat van uitgaven welke men verzoekt op het fonds van onvoorziene uitgaven te
mogen mandateren over het dienstjaar 1819 in Lemsterland en de objecten waarvoor men Authorisatie vraagt betreffen he4tb
ransporteren van Verlofgangers, Deserteurs enz. , jaar 1820 (3)
Smit Jan de weduwe Zij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent en
Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)
te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)
Smit Jan----- Gaastra A. P. Deurwaarder te Sneek en IJlst is overleden wordt voorgesteld om Smit Jan die een braaf en eerlijk
is aan te stellen als Deurwaarder jaar 1841 (3)
Smit Jan geb. 1805 Maassluis, Signalements staat der nalatige dienstplichtigen welke zullen moeten worden opgespoort , met
geboortedatum,beroep en met ouders en waar ze zich in 1824 bevinden en aanmerkingen.enz. jaar 1824 (6)
Smit Jan Hendriks en Farenhout M. Diakenen van de Gemeente Hogeveen nemen de vrijheid zich tot ue edele te wenden daar
zich in de jare 1808 ter woonalhier heeft nedergeset eene Pieters Luitje komende uit Noordwolde en Beil en er werd door de
Diakenen van Noordwolde en Beil op 13-11-1808 een borgtogt afgegeven maar dat enz. ook aanwezig het document de
borgtogt Voor den Armen ondertekend 15-11-1808 door de Buiten Voogden Bouwes Take en Meines J. E. enz. jaar 1814 (5)
Smit Jan Jacobs 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)
Smit Jan Jacobs 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)
Smit Jan Lyckles, beroepen Onderwijzer te Kimswerd heeft zijn post op 10 januari 1825 aanvaard jaar 1825 (2)
Smit Jan Lykles , zijn aanstelling als Schoolonderwijzer te Kimswerd, wordt ook in genoemd Bruining A. te Pietersburen als
schoolopziener jaar 1824 (3)
Smit Jan naar de Oostzee, Regiment Grenadiers en Jagers hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)
Smit Jan of Johan Sibrandus 597 Dokkum 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)
Smit Jan te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
Smit Jan Wolter kapitein op het vergane schip de Jantina Hillena, eigenaar Cremer J. P. te Zeerijp Prov. Groningen, bijgaand
een lijst met allerlei byzonderheden zoals lading, deklast, wind, oorzaak, waarde van het schip enz. enz. jaar 1883 (3)
Smit Jan, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Smit Jannes Jans---- Anguenis J. T. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Smit Jannes Jans als 1e
Luitenant aan de Manner der Landstorm van de 6e Compagnie voorgedragen en met eeprigheid van stemmen enz. jaar 1815
(1)
Smit Jannes Jans fuselier bij de 6e Comp. 4e Bat. is als 1e Luitenant voorgedragen en wat betreft het verzoek tot ontslag van de
1e Luitenant Holstra Berend Eisen enz. jaar 1815 (3)
Smit Jannes Jans 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
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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)
Smit Jelle Cornelis wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner aanslag,
tot vinding der kosten gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van Tolsma Gosse
Ades gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk enz. jaar 1814 (3)
Smit Jelle 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)
Smit Jelle Jans, 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)
Smit Jentje, 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)
Smit Jildert Isaak 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)
Smit Johan Christiaan te Workum, ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp sollicitatie als Postdistribiteur
te Workum (3) jaar 1841
Smit Johan Frederik 52 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)
Smit Johan Fredrik 340 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)
Smit Johannes ---- Zeper Jan en Tuinman Jeene Frisgers Ontvangers de Belastingen enz. te Nes op Ameland en Blesdijke te
Hardegarijp en Veenwouden en te Sloten wordt voorgedragen voor de vacante posten de persoon van Glasener…..
Schoolonderwijzer te Nes en aan Smit Johannes mede Schoolonderwijzer te Blesdijke enz. enz. jaar 1823 (2)
Smit Johannes gehuwd met Feldhoff Wilhelmina, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten,
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en
datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Smit Johannes gehuwd met Feldhoff Wilhelmina, 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 1917 (5)
Smit Johannes Hendrik geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren
en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over
Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is
geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer
Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende
te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die
deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz. ook een aantal
verklaringen Jaar 1814 (9) dossier (20)
Smit Johannes Jans---- Holstra Berend Eisen 1e Luitenant verzoekt uit zijn post ontslagen te mogen worden (een bijlage
spreekt dat de reedenen die hij opgeeft de waarheid is ondertekend door Terwisscha L. K. )en in zijn plaats voor te stellen Smit
Johannes Jans doch 1 januari j.l. geplaatst als Sergeant Majoor bij de 1e Comp. Landstorm onder de gemeente Oudemarkt
Prov. Overijssel enz. jaar 1815 (2)
Smit Johannes Obbes, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe
Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn
beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Smit Johannes Obes geleverd IJzerwerk, Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente
Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)
Smit Johannes Schoolonderwijzer te Blesdijke, Poppe Jan werkzaam bij het grieternij bestuur, Braaksma Meinardus
Hendrikus., Bouwmeester Hendrik onderwerp voordracht van de functie van Ambtenaar i.p.v. Dekker Engbert Johannes met
verklaringen van hun kunnen en gedrag jaar 1824 (7)
Smit Johannes staat vermeld op een Opgave der manschappen van de Afd. Kurassiers no. 3 als Vrijwilliger en plaatsvervanger
voor Heersma Johannis Ebel jaar 1825 (3)
Smit Johannes, 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)
Smit Johannes, 631 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)
Smit Johannes, 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)
Smit Johannis Willem 316 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)
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Smit Js.---- Visser Jan Pieters Lid van de Raad van Loting van het district van Ontvang van Johannesga is benoemd tot
Bijschatter voor de Personele en Mobilaire Belasting in het ontvang van Knijpe, Mildam en Tjallebirdt dit document is
ondertekend door Doesburgh van W. Controleur der Directe Belastingen enz. voor de ontvang van Wolvega, Oudetrijnrijne,
Noordwolde en Blesdijke, ook Riesen van J. W. Ontvanger te Wolvega, Tietema L. B. Ontvanger Oudetrijne, Gasinjet P.
Ontvanger te Noordwolde, Smit Js. Ontvanger te Blesdijke enz. jaar 1823 (4)
Smit K. J. te Engelum 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)
Smit Klaas Hinderks geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en
belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over
Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is
geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer
Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende
te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die
deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz. ook een aantal
verklaringen Jaar 1814 (9) dossier (20)
Smit Klaas Lykeles---- Gasinjet T. hij verzoekt een verlof voor 18 dagen in de maand april en de Grietman van
Ooststellingwerf geeft het advies aan de Gouverneur dit toe te staan enz. en Smit Klaas Lykeles neemt kantoor der
Belastingen voor 18 dagen waar i.v.m. het verlof van de ontvanger Gasinjet T. die naar Holland moet jaar 1822 (2)
Smit Klaas Lykles hij neemt tijdelijk het kantoor der belastingen te Oosterwolde waar, jaar 1822 (1)
Smit Klaas Lykles----- Gasinjet T. hij neemt 14 dagen verlof om familiezaken in Amsterdam en Hoorn te regelen tijdens zijn
afwezigheid wordt zijn kantoor waargenomen door Smit Klaas Lykles zijn geemployeerde jaar 1818 (1)
Smit Klaas, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Smit Klaas, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Smit Klaas, 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 Liesveld de heer Vonck E. jaar
1818 (3)
Smit Kleine? Obbes, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe
Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn
beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Smit Kornelis Frankes ---- Smit Franke K. Grofsmid, Belasting dossier wegens niet betalen van zijn verschuldigde belastingen
van de Veenman Jan Martens Groen en zijn borgen, Franke K. Smit Grofsmid (wordt ook in genoemd zijn zoon Kornelis
Frankes Smit) en Geert Geerts Boing Tapper allen te St. Johanesga. Met o.a. diverse proces verbaal van verkoop (met lijst van
bezittingen) voor de huizing van Jan Martens Groen voor de vaart en eindelijk in de polder bij de Vierhustersloot, jaar 1841
(35)
Smit Kornelis Frankes---- Boing Geert Geerts van beroep Tapper te Sint Johannesga en Smit Franke Kornelis als borgen voor
Groen Jan Martens Veenbaas te Rohel ook genoemd Smit Kornelis Frankes enz. jaar 1841 (3)
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)
Smit Kornelis Frankes van beroep Grofsmid te St. Johannesga, een arrest op roerend goed van hem en arrest op de verkoop van
Hooi voor de te betalen schulden van hem enz. , jaar 1841 (7)
Smit Kornelis, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant
van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den Rentmeester der Domeinen van Dordrecht de heer Sterling H. U.
jaar 1818 (3)
Smit L. J. Schoolmeester te Arum, Onder terugzending van zijn request dat hij ook ondertekend , dat hij weder in het genot
worde hersteld van fl. 63.= welke hem als een toelage op zijn tractement als schoolonderwijzer door de floreenplichtige
ingezetenen waren toegelegd doch welke deze hebben besloten tevens een brief geschreven en ondertekend door Vries de
Douwe Gerbens Schoolonderwijzer te Hollum op het Eyland Ameland en Gerrijts Sieds Schoolonderwijzer te Ballum op
Ameland dat zij verklaren dat bij Koniklijk Besluit de Schoolonderwijzer te Nes enz. enz. jaar 1819 (7)
Smit L. J. Schoolmeester te Arum, Onder terugzending van zijn request dat hij ook ondertekend , dat hij weder in het genot
worde hersteld van fl. 63.= welke hem als een toelage op zijn tractement als schoolonderwijzer door de floreenplichtige
ingezetenen waren toegelegd doch welke deze hebben besloten tevens een brief geschreven en ondertekend door Vries de
Douwe Gerbens Schoolonderwijzer te Hollum op het Eyland Ameland en Gerrijts Sieds Schoolonderwijzer te Ballum op
Ameland dat zij verklaren dat bij Koniklijk Besluit de Schoolonderwijzer te Nes enz. enz. jaar 1819(7)
Smit L. J. Schoolmeester te Arum, Onder terugzending van zijn request dat hij ook ondertekend , dat hij weder in het genot
worde hersteld van fl. 63.= welke hem als een toelage op zijn tractement als schoolonderwijzer door de floreenplichtige
ingezetenen waren toegelegd doch welke deze hebben besloten tevens een brief geschreven en ondertekend door Vries de
Douwe Gerbens Schoolonderwijzer te Hollum op het Eyland Ameland en Gerrijts Sieds Schoolonderwijzer te Ballum op
Ameland dat zij verklaren dat bij Koniklijk Besluit de Schoolonderwijzer te Nes enz. enz. jaar 1819 (7)
Smit L. J. 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)
Smit Lammert Pieters, 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)
Smit Lammigjen Remmelds, Betreft een brief met als onderwerp, de onderhoudskosten van deze loopende persoon enz. jaar
1841 (1)
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Smit Lauwe Klasens, 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)
Smit Leendeert 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)
Smit Leendert 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)
Smit Leendert, 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)
Smit Loffert Jakobs, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F.
(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden
van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4)
dossier (11)
Smit Louwe Klasens, 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 Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A., jaar 1818 (3)
Smit M, ---- Nicolay A. Majoor van het 6e Bataillon Landstorm heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde
Waren en/of Diensten) wegens verschotene penningen aan Faber P. W, Smit M, Faber A. H., Ruwersma P. W., Verbeek ….?
van de gemeente Augustinusga wordt vermeld op de Staat van schulden ten laste van de Gemeente Augustinusga over de jare
1814 waarop Authorisatie wordt verzogt om dezelve te mogen voldoen uit de kas van onvoorziene uitgaven enz. jaar 1815 (3)
Smit M. H. te Huizum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers
dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten
ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Smit M. H. te Huizum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Idaarderadeel 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)
Smit M. H. te Huizum 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 Idaarderadeel in
de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (6)
Smit M. te Zwolle Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Smit M. te Zwolle Predikant Classis Zwolle 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)
Smit M. te Zwolle 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)
Smit M. te Zwolle 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)
Smit M. te Zwolle, 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)
Smit M. te Zwolle, 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
Smit M. te Zwolle, 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
Smit M. te Zwolle, 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)
Smit Marten Harkes ---- LoviusAntje Douwes wed. Harke Martens Smit Leeuwarden, een request met haar klacht over de
regering van de stad Leeuwarden bij verzoek door haar aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam gedaan om het door
nhaar wijlen man bediende veer Leeuwarden Amsterdam door haar zoon Smit Marten Harkes te mogen blijven bevaren tevens
een afwijzing van haar request enz. jaar 1835 (11)
Smit Marten, 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)
Smit Minne,Veldwachter/Policebeambte te Oppenhuizen 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)
Smit N. nr. 170 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
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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)
Smit Philip 67 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)
Smit Pieter 7 is zijn volgnummer en Dordrecht zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11
kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich
naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Smit Pieter Evers 439 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)
Smit Pieter Evers 583 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)
Smit Pieter Evert 583 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der
8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de
afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling
Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)
Smit Pieter Evert wordt vermeld op een Nominative Staat van het Bat. Inf. Nat. Mil. No. 1 der manschappen uit de ligting van
1814 die op de 31e mei 1817 uitgeloot zijn en zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog
geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (3)
Smit Pieter Hendriks 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)
Smit Pieter Hendriks te Smallingerland 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten &
extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
Smit Pieter Hendriks te Smallingerland 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)
Smit Pieter Kool Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)
Smit Pieter Kool te Hindelopen; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Smit R. B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het
personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Beetsterzwaag in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Smit Remke Pieters, 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)
Smit S. 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)
Smit Sitse, Linnennaaister, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen aan
te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Smit Sjitte Wybes te Koudum Hij pacht land op de Koudumer Slaperdijk in de gemeente Hemelumer Oldephaert enz. met
vermelding van Rendement voorgaande verpachting, tegenwoordige taxatie en rendement laatste verpachting enz. jaar 1822 (3)
Smit Smallingerland Schip de Antje Visser komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1878 (2)
Smit te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die
ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S.
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische
dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Smit Tee secretaris Oudeschoot Ver. School met den Bijbel verzoekt om voor de de schoolrwijzerswoning een vergunning
(met zijn handtekening) tot 2 uitwegen naar de enz. enz. perceel kadastraal bekend enz. enz. te Knijpe, met een tekening
(Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (11
Smit Th. H. en Os van J. zij berichten dat zij ene Jaagschuitdienst hebben geopend van Harlingen op Franeker langs de
Trekvaart enz. met vertrektijden en de tarieven jaar 1886 (3)
Smit Th. J. Harlingen Schipper, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van
Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Smit Thomas ,Wolkammer te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document ; dat zij na
diverse pogingen bij de Koning en gedeputeerde staten een verzoek tot ordonnantie tegen de stedelijke regering van
Harlingen om op de z.g.n. Kleine Sluis deze te herstellen en gangbaar te maken enz. enz. jaar 1823 (4)
Smit Thomas Klasen, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp:
Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel jaar 1819 (4)
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Smit Tjitte Wiebes,Hij is pachter van een perceel aan der Koudumer Slaperdijk te Noordwolde gemeente Hemelumer
Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen) met o.a. Omschrijving van het gepachte met naam en groote der goederen,
Woonplaats pachter, Naam van zijn borg, rendement en een kolom met interessante aanmerkingen jaar 1821 (3)
Smit van der Vegt J. A. het betreft zijn Request houdende ondeer aanbieding van een exemplaar van een door hemgegeven
kaart der Provincie Groningen verzoek om geplaatst te worden bij de Militaire Verkenningen enz. jaar 1839 (4)
Smit van Egbert † in leven gehuwd met Wilde de Willemijntje 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 Noord Holland en Utrecht jaar 1819 (4)
Smit W. A. Schipper op de Herstelling staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en
Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen informatie zoals van welk land het
schip de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7)
Smit W. J. Het verslag omtrent de zeeramp overkomen aan het schip Aurora met alle gegevens van het schip, de lading, van
welke haven hij komt (Pensacola), de bemanning is in een sloep gegaan en opgenomen door het schip de Alice een
Schoenerschip enz. enz. Gezagvoerder is Smit W. J. te Terschelling wonende en de eigenaar is Fontein Tjalling te Harlingen
wonende, jaar 1879 (4)
Smit Wieger H. Harlingen Matroos Beloning voor Edelmoedige daden, jaar 1839
Smit Wieger H. Matroos op de Northam, jaar 1838

Smit Wijnand, te Leeuwarden, een handgeschreven brief met zijn handtekening, waarin staat dat hij sergeant Majoor is
geweest en dat hij nu solliciteerd naar de functie van Deurwaarder te Sneek enz. enz. jaar 1841 (2)
Smit Willebrordes * Winterswijk 29-07-1809, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte,
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen
welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Smit Wolter Alberts Veendam Schipper, jaar 1838
Smit, J. T. Smit Korenmolenaar te Kollum (proces verbaal) , jaar 1840
Smit? Wouter Alberts Kapitein op het Schip de Dageraad 16 is het volgnummer waaronder hij vermeld staat 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)
Smit….? vermeld in een door de Arrondissements Inspecteur Siderius H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de lijst van de verkozen schatters voor de Personele belasting over de controle Gorredijk enz. jaar 1824 (2)
Smith Hendrik Jans, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5)
Smith Hendrik Jans, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5)
Smith Hendrik Jans, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. en tractement jaar 1823 (5)
Smith Hendrik Jans, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Smith Thomas Johannes Harlingen Kapitein op de Harlingen Jaar 1824
Smith . J. H. J..---- Douwes Aaltje weduwe van Boomsma B. zij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van
Vriesland met als onderwerp: betreft de de aanslag van de belastingen op de huurwaarde van de Tuinen van haar en de andere
ingezetenen maar dat zij als weduwvrouw met haar hoog gevorderde jaren niet zelf met de burgemeester enz. kan spreken enz.
heeft zij haar oudste zoon Boomsma D. verzogt heeft dat te doen enz. enz. zo door hem als door de heer Smith . J. H. J. maar
dat de burgemeester enz. een geheel verkeerde stelling hebben ingenomen enz. ook van Dijk R. wordt te hoog aangeslagen en
Fontein ….? Enz. Lambsma G. de commissaris van verponding gelast een hertaxatie enz. jaar 1815 (3)
Smith ….?---- Altena van .? Y. schrijft en ondertekend een brief als Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente
Harlingen aan de gouverneur van Vriesland betreffende een attestatie van de heer Smith ….? dat de acte van onvermogen van
Gelinde Pieter Comies van de 3e klasse gestationeerd te Termunsterzijl met een eerbiedig verzoek enz. om arrest op zijn
tractement te leggen wegens de situatie van zijn huisgezin waarin zig thans bevinden vrouw en zeven zo goed als naakte
kinderen die door de ondersteuning van eenige mensen vrienden enz. enz. jaar 1817 (2)
Smith A. B. 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)
Smith A. 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. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Smith Antje J. Hoogezand Schipper op de Vrouw Anna, jaar 1838
Smith Bauke IJmkes te Harlingen staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van
1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur
enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Smith Dokkum Kapitein op de Drie Gebroeders 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 1883 (2)
Smith E.---- Barradeel, Stormen van 3 en 4 Februari 1825 een inventaris lijst van op de Zeestranden aangespoelde opgevischte
Houtwaren met vermelding van het merk van het hout enz. opgemaakt door Fopma T. Z. Assessor en Smith E. jaar 1825 (2)
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Smith E.---- Fontein D. Pz. 1e Luitenant 5e Comp. wordt voorgedragen als Capitein bij de 2e Comp. Tot 1e Luitenant 5e
Comp. Houtsma Tjardus thans 2e Luitenant 4e Comp. en tot 2e Luitenant bij de 4e Comp. Smith E. enz. document
ondertekend door Luit. Col. 2e Bat. Landstorm Zijlstra D. C. enz., jaar 1815 (1)
698
Smith E. secretaris der grietenij Minnertsga neemt het kantoor van de ontvanger der belastingen waar in augustus enz. jaar
30-07-1823
1823 (2)
266
Smith Eeuwe---- Zijlstra D?. C. Luitenant Coll. van het 21 Batt Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van
06-04-1815
Vriesland dat dat hij gisteren de mannen van den Landstorm van cde comp. no. 2 heeft opgeroepen en hun als Capt.
voorgesteld Fontein D. Pz. en Houtsma Tj. tot 1e Luitenant Smith Eeuwe enz. jaar 1815 (1)
307
Smith Elyzabeth 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 340
77
Smith---- Freer Smith, Sir Hamilton te Benwell-Sunbury Middelsex Engeland, tijdelijk te Amsterdam met zijn Motorjacht
21-04-1911
“Pleione” verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (met gedrukt briefhoofd) vergunning voor
genoemd jacht om te mogen varen in de provinciale wateren en wel de route van Lemmer naar Harlingen over Leeuwarden
enz. enz. ,ook zijn visitekaartje zit in het dossier als volgt: Commander Sir Hamilton Freer Smith , Army & Navy Club Pall
Mall. jaar 1911 (12)
1083
Smith G. W. Bierbrouwer te Leeuwarden, in een handgeschreven brief (vermeld zelf zijn naam als Smith) met zijn
16-11-1822
handtekening (hij tekent als Smidt) verzoekt om een tapperij achter zijn huizinge te mogen aan leggen enz. enz. jaar 1822 ( 1)
988-3, 4
Smith G. W. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
Bladzijde 3
ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
26-09-1839
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
69/20, 3
Smith Geert Harms te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de
nummer 1
personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente
20-01-1840
Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)
775
Smith Georg ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van westdongeradeel is met de secretaris vergegaan tot
29-10-1819
inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum gestrande Smakschip de
Albion gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt Boer
Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra
Christ Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle
Visscherslieden te Wierum verder wordt genoemd Heer Frederik en Esq te Hamburgh als geadresseerde van een pakje ,
Marchant te Hamburg catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg Marchant te Hamburg Shipping Office verder de
berger Kleine de Age Alefs, Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes,
Basteleur Jelle Gooytzen, Mans Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder lijsten met de
geborgen ten lading overstaande van diverse commiesen en getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz
Jan en Fockema E. jaar 1819 (12)
43
Smith Gertje Cornelis, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn
07-08-1813
geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd
is 07-08-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar
1813 (5)
38-D, 1-13
Smith Grietje Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van
08-02-1842
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
19-A
Smith H. J. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op
20-01-1825
de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is, als een voorlopige verevening, enz enz jaar 1825 (3)
896-12, 14, 18 Smith H. J. Vermeld op het document Rekening van Ontvang en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel
en 20
van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het
02-09-1815
Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813) jaar 1815
(7) (24)
03-03-1825
Smith H. J. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten
6-A blad 3
van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een
document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)
02-02-1825
Smith H. J. Hij wordt genoemd in een document van bewijzen van vereveningen rakende de dienst van het justitieele Policie
16-A
met zijn functie, plats en te ontvangen bedrag in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (2)
21-03-1825
Smith H. J. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie
15-A
Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene
rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8
7-A
Smith H. J. te Harlingen staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de kleine
21-01-1824
onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4)
897-6
Smith H. J., Vermeld op Gedetailleerde staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard welke het
02-09-1815
district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen en Bureaukosten over
1811), akte jaar1815 (2) (9)
191-13
Smith H. S. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns
06-03-1814
(de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke
zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,
enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
34, 871/12
Smith Harm J. Hoogezand Schipper op de Vrouw Anna, jaar 1838
03-09-1838
34, 828/1
Smith Harm J. Hoogezand Schipper, jaar 1838
22-08-1838
718-a
Smith Hedrik Jansz. Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Leeuwarden met vermelding van
14-10-1817
kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
896-12
Smith Hendrik Vermeld op het document Rekening van Ontvang en Uitgave ten behoeve van het voormalige district
02-09-1815
Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder
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van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)
jaar 1815 (4) (24)
Smith Hendrik---- Fopma J. L. Schout van de Gemeente Sexbierum draagt voor in een door hem ondertekende brief aan de
Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Donia Meindert Sjoerds Erfgezeten Huisman onder Sexbierum als waarnemer
bij absentie van de Schout, tevens stelt hij voor als Secretaris Smith Hendrik wonende te Harlingen, oud Griffier enz. jaar 1814
(2)
Smith Hendrik 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)
Smith Hendrik Jan te Harlingen, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Leeuwarden
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Smith Hendrik Jan te Harlingen, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Smith Hendrik Jans , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het Kanton
Harlingen, arrondissement Leeuwarden met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Smith Hendrik Jans Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks
om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Smith Hendrik Jans 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)
Smith Hendrik Jans te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Smith Hendrik Jans te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Smith Hendrik Jans te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Smith Hendrik Jans te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement Jaar 1821 (3)
Smith Hendrik Jans te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Smith Hendrik Jans te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Smith Hendrik Jans te Harlingen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractementen over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Smith Hendrik Jans te Harlingen, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Smith Hendrik Jans te Harlingen, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn
tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)
Smith Hendrik Jans wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 37 namen van het personeel
der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen over het tweede kwartaal 1824 (5) dossier
(15) jaar 1824
Smith Hendrik Jans, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Leeuwarden die op den 1e dag van het
vierde kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (3)
Smith Hendrik Jansz te Harlingen Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het District Leeuwarden met zijn
functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Smith Hendrik Jansz, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over
het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Smith Hendrik Jansz. Griffier te Harlingen , 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)
Smith Hendrik Jansz. ----- 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)
Smith Hendrik Jansz. , Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden jaar
1818 (4)
Smith Hendrik Jansz. , Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden, jaar 1818 (4)
Smith Hendrik Jansz. 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)
Smith Hendrik Jansze---- Oosterbaan E. Griffier te Harlingen die bij deze van zijn post ontslagen wordt , in zijn plaats
benoemd Smith Hendrik Jansze thans Secretaris te Sexbierum jaar 1816 (3
Smith Hendrik Jansze----- Posthumus Rinse benoemd en bededigd tot Vrederechter te Holwerd en benoemd en bededigd
Heep Joseph tot Griffier aldaar en benoemd en bededigd Smith Hendrik Jansze tot Griffier bij het Kantongerecht te Harlingen
en benoemd en beedigd Reinbach Willem Maurits tot Vrederechter te Harlingen jaar 1816 (2)
Smith Hendrik T. nr. 83 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)
Smith Hendrik, hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met vermelding van zijn rang) van
het 21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)
Smith Hnedrik Jans, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het
Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
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Smith J. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Smith 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)
Smith Jan ---- Bakker A. G. , Ontvanger der In en Uitgaande Regten en Accijnsen door zijn overlijden is deze post te
Koudum vacant geworden, van onderscheidende is de Directeur van tijd tot tijd gebleken dat Scheltema Nicolaas Everts van
Ontvanger voornoemde middelen te Dokkum voor die post aldaar niet is berekend , het is een braaf oud man die wegens zijne
omstandigheden medelijden verdient maar hij kan enz. verder worden voorgedragen voor deze post Ladenius Hermanus
Hendricus oud 29 jaar wonende te Alkmaar en gehuwd. Smith Jan oud 26 jaar wonende te Harlingen Ongehuwd maar is
wegens zijn gestel niet geschikt, Nederveen Johannes Jacobus oud 26 jaar en gehuwd, Vellinga Menno oud 51 jaar te
Leeuwarden en gehuwd, Bouwmeester Hendik te Heerenveen enz. jaar 1821 (5)
Smith Jan H., Grofsmid te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Smith Jan Hoites , Winkelier en Smid te Winzum een openstaande boekschuld wegens geleverde goederen aan de Gemeente
Bozum enz. jaar 1814 (2)
Smith Jan Hoytes---- Jonghoff Albert Heerkes schrijft een brief aan zijne Koninklijke Hoogheid Souvereine vorst enz. dat hij
gediend heeft van 1788 tot en met 1794 onder Uwe vaders vane onder her egiment van de Generaal Majoor Petit ….? Onder de
compagnie van de Majoor Dinter van Hesselt de veldtogten tegen Frankrijk en in 1794 krijgsgevangen is geraakt,
getransporteerd naar Vrankrijk en aldaar in de zomer van 1795 ontslagen toen geretourneerd naar Breda hij zig nimmer laf
heeft getoond enz. enz. maar dat hij het niet verkroppen kan dat een boer een oud militair zijn eer zal krenken enz. enz. verder
een ondertekende brief aanwezig van de Predikant en ouderlingen der Hervormde Gemeente te Winzum en wel Smith Jan
Hoytes, Faber Job Harmens en Meijer J. W. Predikant dat eerstgenoemde Jonghoff Albert Heerkes Onderwijzer der Jeugd en
Koster der hervormde Kerk sedert 1 November 1800 onder ons heeft gewoond als een vreedzaam man enz. enz. jaar 1814 (4)
Smith Janke Jans, 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 0708-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Smith Janke Jans, 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)
Smith Jelle Jans, 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 0708-1813) van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)
Smith Johannis 146 is zijn volgnummer en Maassluis 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)
Smith L. R.---- Kammen van R. H. van beroep Winkelier en Koopman te Oosterlittens opzichtens eene schuldvordering ten
laste van den gewezen commies der 2e klasse Smith L. R. te Baard deze is om de schuldenaren te ontvl=uchten zonder
achterlating van eenig spoor naar elders vertrokken en er is vernomen dat hij te ’s Gravenland Provincie Noord Holland zoude
ophouden en er zal 1/5 deel van zijn pensioen gekort worden enz. jaar 1841 (8)
Smith Lammert Pieters, 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)
Smith Lucas Reinier staat vermeld in een document genaamd; Opgave van de Commiesen der Directe Belastingen In en
Uitgaande Regten en Accijnsen in Vriesland , wier eervol ontslag met aanspraak op pensioen voor wordt gesteld door de
Hoofdinspecteur van Vriesland enz. jar 1840 (6)
Smith O. J. Schipper op de Concordia, jaar 1838
Smith O. P. Schipper op de Concordia, jaar 1838
Smith Otto P. Kapitein op de Concordia, jaar 1837
Smith Pieter, 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)
Smith Remke Pieters, 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)
Smith S. C. te Marrum 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)
Smith S. C. te marrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Smith S. C. te Marrum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer
gemeente ingevoerde wijn, sterkedrank enz. in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3
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Smith S. 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)
Smith Sijbren Cornelis Jan te Marrum 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)
Smith Teunis , Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1900 (2)
Smith 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)
Smith Theunis , Zeemilitie, Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Smith Thomas nr. 66 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)
Smith W. H. Kapitein is met zijn schip de Hero op 3 mei vanuit Gravesend vertrokken naar Amsterdam, staat vermeld op het
document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en
land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Smith Wopke Cornelis, 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)
Smith Wopke Cornelis, 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)
Smith Wopke Cornelis, 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)
Smith, Lijst met 34 sollicitanten voor de functie van Onderwijzer openbare school te Koudum, en hunne beoordeling in de te
les gevende vakken de familienamen zijn; Baars, Broos, Bijlsma, Cock, Dijkstra, Fekkes, Fiers, Heroma, Hoekstra, Jansen,
Jongbloed, Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkema, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga, Smith, Snijder, Sterringa,
v.d. Veen, Veere, Visser, Vries (diverse namen komen meerder malen voor met ander voornamen, jaar 1840 (9)
Smits A. te Zwartsluis staat vermeld in de Agenda van de Staadsraad, Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en
Accijnsen enz. jaar 1840 (1)
Smits Aafje Martens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828
(6)
Smits Antje Jans gehuwd met Siesling Jacob Sipkes, 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)
Smits Antje x Schregardus Anne Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente
Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke
Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)
Smits Antje, 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)
Smits Aukje Liepkes, 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)
Smits C. , 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)
Smits Chirurgijn te Bergum---- Wagt van der Jacob Chirurgein te Veenwouden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende dat hij door zijn dogter te kennis was gebragt dat haar mevrouw Zwartsenburg in het Postkantoor seer
Getroffe en Ontstelt Wiert door het gehoor dat de enz. en dat de Chirurgijn Smits te Bergum ront segt dat ik sulks lieg Jaar
1815 (4)
Smits Christiaan 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)
Smits Christiaan Mr. Broodbakker te Marrum, een brief door hem ondertekend aan de Heeren Commissarissen Generaal van
Vriesland betreffende een bezwaar tegen de betaling van Impost op 13 zakken Rogge en 5 zakken Wertenmeel en dat hij van
enz. jaar 1814 (2)
Smits D. H. 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)
Smits E. te Schoterland staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Schoterland in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
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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)
Smits F. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door
eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate
executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie
Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Smits Francis , Zevenhuizen 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)
Smits G. B. Arbeider 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)
Smits H. Jz. te Gouda, 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)
Smits H. te Gouda, 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
Smits Harmen H. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F.
(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden
van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4)
dossier (11)
Smits Harmen Harmens te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding
van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98
namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4)
complete lijsten (7)
Smits Hendrik J. , ,---- Komst Jan Baukes , de ontvanger der belastingen verzoekt autorisatie aan de Gouveneur tot
toestemming tot het verkopen van het pand Wijk F. no 107 eigendom van voorgenoemde, wegens het niet voldoen aan zijn
financieele verplichtingen enz. enz. de hypotheekgever (20-09-1811) en schuldeiser is Bolman Albert, Koopman en wonende
aan de Noordkant op de Voorstraat binnen Harlingen, wordt ook in genoemd Embden Pieter Barends wonende in de
Bagijnestraat letter F. no. 334 te Leeuwarden, en Roosen Hinke Abrahams echtlieden te Harlingen volgens obligatie datum
d.d. 15-12-1804 tevens Roorda Jacob, Sandt van Noten Wm. Te Harlingen, Komsma Jan Baukes , Metsens van Michiel te
Harlingen, Smits Hendrik J. , ook wordt vermeld wie eigenaar is van…… enz. enz. jaar 1819 (6)
Smits Hendrik---- Smits Johanna Catharina wordt als Bedelaar naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en
inlichtingen lijst met persoonlijke informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz zij is geboren 25-10-1802 Leeuwarden
dochter van Smits Hendrik en Joosten Anna Maria enz. jaar 1840 (3)
Smits Idserd Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Smits Idzerd, 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)
Smits Idzert Hoekes , hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton
Buitenpost die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Smits J. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de
overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft 8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats,
laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)
Smits J. A. te Hees en Neerbosch, 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)
Smits J. A. te Renkum 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)
Smits J. A. te Renkum, 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
Smits J. A. te Renkum, 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)
Smits J. G. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij
besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier (7)
Smits J. G. Schoolonderwijzer te Wanswerd met een tractement van fl. 1551 als Ontvanger der Belastingen en fl. 204.= als
onderwijzer komt voor in een document dat gaat over gecombineerde functie’ s jaar 1823 (4)
Smits J. G. te Marssum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de
Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
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Smits J. H. van beroep R. C. Pastoor te Dockum wordt vermeld in een dossier met als onderwerp: de stukken van zijn reclames
wegens de 4 eerste grondslagen der Personeele Belasting waarin ook vermeld de Rijksschatter Boersema H. te Holwerd in het
huis wijk C. no. 5 bewoond wordende door Smits J. R. C. Pastoor alles volgens en ook vermeld wordt Draaisma Wilhelmina
als Dienstbode enz. jaar 1840 (14)
Smits J. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand Augustus
1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als koper met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Smits J. van beroep Commies te Dronrijp dat hij minstens tot 12 november aanstaande zal kunnen blijven in de woning welke
door hem is betrokken enz. jaar 1840 (2)
Smits Jean Baptiste * 16-08-1797 Dusel , Kanonnier; 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)
Smits Joh’ Cath’ Leeuwarden 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)
Smits Joh’s Frederiks---- Rinsma Gerben Folkerts plaatsvervanger voor Smits Joh’s Frederiks, hij wordt vermeld op een lijst
van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden no. 2 die tot dusver zijn absent gebleven
enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
Smits Joh’s Sijbrandus 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum 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 (4)
Smits Johanna Catharina wordt als Bedelaar naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en inlichtingen lijst met
persoonlijke informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz zij is geboren 25-10-1802 Leeuwarden dochter van Smits
Hendrik en Joosten Anna Maria enz. jaar 1840 (3)
Smits Johanna Catharina, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden 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)
Smits Johanna gehuwd met Noord v.d. Pieter, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1916 (3)
Smits Johannes Gerardus Smits te Amsterdam, jaar 1840
Smits Johannes Gerrits hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de
Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Smits Johannes Gerrits te Deinum, 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)
Smits Johannes Gerrits, 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)
Smits Johannes---- Vries de Anne P. van beroep Mr. Brood en Beschuit Bakker te Marssum zijn bij Proces Verbaal van den 9e
maart bekeurd wegens het bij hem in huis vinden van 200lb Rogge met Zand gemengd bestemd voor Beestevoeder enz. is
door de commiessen Smits Johannes en Endig Holtkamp van Jan te Dronrijp bekeurd wegens het vinden van voorstaand in
zijn woonhuis verder een uitvoerig proces verbaal is aanwezig ook een door Vries de Anne P. geschreven en ondertekende
brief enz. jaar 1841 (22)
Smits Joseph weduwnaar van Anna Margaretha Petr……? een request vrijstelling boete van de te late aangifte van de erfenis
van Petr…..? Anna Margaretha jaar 1824 (2)
Smits Joseph, 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)
Smits Joseph, arbeider te Leeuwarden verzoekt kwijtschelding van 100 gulden betreffende de memorie van de nalatenschap
van Petraus Anna Margaretha overl. 04-07-1823 jaar 18245 (4)
Smits Joseph, 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
Smits K. T.---- Pas E. en Smits K. T. verklaren dat een paard van Kuiken Arjen Tijmens wijlen en zijn weduwe Rentjes
Trijntje, door een hond gebeten die dol was enz. enz. komt verder in voor Kuiken Rentje Arjens 24 jaarjaar 1824 (6)
Smits Klaas 571 Marsum 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)
Smits Klaas R. 510 en Lemmer is zijn volgnummer en tot welke Gemeente hij voor den in dienst treding heeft behoort en staat
in een bijlage van de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie
ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof zijn gegaan enz.
jaar 1817 (3)
Smits Klaas R. 510 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)
Smits M. H. te Huizum 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)

8380

8386

833-2
24-08-1841
Menaldumadeel
949/23
20-09-1841

6426

69
02-02-1818

8375

708-5_25d
20-07-1841

6424

609
10-12-1817

6418

255-BB
01-06-1817

6425

20
10-01-1818

6418

255-BB
01-06-1817

6276

1102-14
18-12-1816

8364

498/10, 16
21-05-1841

3701

38-C
08-02-1839

9182

605
05-04-1916
1017A, 3
22-08-1814

6630

6630

1017B, 3
22-08-1814

9181

1413
06-08-1915
825 blz. 3
23-05-1814

6628

8305
6860
8380

6276

6382

1009/16
10-10-1840
33-A
30-11-1824
833-2
24-08-1841
Ferwerderadeel
1102-18
18-12-1816

79 nr. 60
31-03-1814

Smits M. H. te Huizum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Smits M. H. te Huizum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dr
anken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Smits M. M.---- Heemstra C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat wegens afwezigheid van Bleekstra Jan Koerts de Grietman
van Kollumerland en Nieuw Kruisland verzocht onderzoek te doen en dat; Hoffius ….? te Leeuwarden is overleden dat Vries
de J. L. aldaar is gedetineerd en dat Smits M. M. zich op het Bildt ophoudende ene verlamming aan zijn hand heeft gekregen
enz. jaar 1818 (1)
Smits M. M. te Huizum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg
G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en
soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Smits Marten Martens 28 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Smits Marten Martens 409 Berlikum 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)
Smits Marten Martens---- Huber J. L. (Johannes Lambertus) Grietman van het Bildt ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de verlofganger Smits Marten Martens als vrijwilliger de Militie dienende
maar dat hij wegens een ongemak aan zijn rechterhand in November j.l. is bekomen en stijfheid aan de vingers enz. jaar 1818
(1)
Smits Philippus 451 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)
Smits Pieter D. 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)
Smits Pieter H. de weduwe 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
Smits Pieter, 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)
Smits Rigtje, 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)
Smits Saake Klasen 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)
Smits Sake Klasen 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)
Smits Sjoerd, 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)
Smits T. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door
eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate
executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie
Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Smits T. J., Koornmolenaar te Kollum, jaar 1840
Smits Tjelssen Hayes, Hij komt voor in een dossier met voordrachten voor diverse functie’ s jaar 1824 (7)
Smits U. de weduwe 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 (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Smits Ulbe D., 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)
Smits Wiebe ….?, 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)
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Smits Willem 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)
Smitss M. H. te |Huisum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als verkoper van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Smitstra Eeltje Herkes 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Hennaarderadeel Bataillon Inf. 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)
Smitt J. A. Engeland Schipper op de Hannau, jaar 1838
Smitte H. J. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten van de regtbanken en Vredegeregten enz. met
vermelding van woonplaats, functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14)
Smitz Wijtze te Leeuwarden Staat vermeld op een Nominative Staat van miliciens met 11 kolommen informatie die ingelijfd
zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839 (7)
Smoor E. en Looper de J. A. zij hebben inmiddels aan hunne verplichtingen voor dr militie voldaan enz. jaar 1839 (2)
Smoor Willem 232 is zijn volgnummer en Maassluis 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)
Smouten Teunis, 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)
Smouter Theunis, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Smuk Oene Kuiper te Ureterp 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)
Smukman Wiebe Mynaerts 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)
Smulders Gerardus * Tilburg 15-01-1812, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte,
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen
welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Smults Hans Jans Scharnegoutem gewezen districtontvanger van het gemaal hij wordt benoemd als Ontvanger der belastingen
aldaar jaar 1823 (4)
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)
Smytegelt van der Hoek te Sleeuwijk, 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)
Sn….. J. Kapitein is met zijn schip de Condor vanuit Texel op 5 Mei vertrokken naar Newcastle staat vermeld op het document
de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook
rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4)
dossier (8)
Snaa…? L. A. de weduwe te Irnsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Rauwerderhem
in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Snaak A. S. staat vermeld in een document ondertekend door de Minister van Staat belast met de Generale Directie voor de
zaken der Hervormde Kerk enz. jaar 1841 (2)
Snater Harmen Berends komende van Oostvriesland: Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij te
Marssum onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4)
Snauckaert van Schaubura v. R. (Baron) 2e Kolonel Chef der Staf van het 2e Generaal Kommando te Deventer ondertekend
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie tevens een ondertekende brief van de Grietman
van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) aan de
Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (2)
Sneden van B. Smallingerland 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 1880 (2)
Sneebek Jan Everts Kapitein op de Catharina Johanna, jaar 1837
Sneek ---- Wommels, de Giretman van Hennaarderadeel heeft een klacht dat schoolonderwijzers wel kinderen toelaten die
niet zijn ingeent en dat de natuurlijke kinderziekte thans te Sneek en vooral te IJlst en Heeg vrij sterk heersen en vragen de
Minister maatregelen te nemen enz. jaar 1823 (3)
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Sneek ---- Hamelink S. Directeur der Nederlandsche Tramweg Mij. te Utrecht, er wordt een vergunning verleend door het
Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid voor het aanleggen van Electrische geleiding tussen de stations Harlingen,
Arum, Witmarssum, Bolsward en Sneek en Tussen Joure Heerenveen, Langezwaag, Gorredijk, Beetsterzwaag en Drachten
jaar 1883 (13)
Sneek , Een plan tot aanleg van een Kunstijsbaan aan de Lemmerweg. Met 6 tekeningen (Blauwdrukken) en de benodigde
correspondentie jaar 1919 (37)
Sneek aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Sneek Anne Haarlem/Amerika Schipper, jaar 1838
Sneek Arrondisement Lijst met 196 namen van personen die schatplichtig zijn betreffende huurwaarde over hun bezit, met
het nummer van de gebouwen en de huurwaarde, (zoek ook onder de betreffende dorpen Lyons, Huins , Hylaard, Jellum,
Beers,Weidum , Jorwerd, Mantgum, Oosterwierum, Baard, Winsum, Oosterlittens, Britswerd, Wieuwerd en Bozum (6) jaar
1824
Sneek Bestek en Tekening van enige veranderingen in de Kleine Kerk te Sneek (18)
Sneek----- betreft vergunningen voor het bestuur waterschap de Sneeker Oudvaart, onderwerp een duiker onder de
rijksstraatweg Leeuwarden Heerenveen bij Irnsum , ook drie getekende kaarten met de situatie, en een getekende ingekleurde
kaart van een stukje Irnsum jaar 1920 (31)
Sneek de Stad 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 (10) hele dossier (30)
Sneek de Stad staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van Wijmbritseradeel
betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de
gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan
welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)
Sneek de Stad voor de gelegerde kozakken aan logement enz., wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens
Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz.
jaar 1814 (4) dossier 12
Sneek---- 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)
Sneek een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland en
Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (1)
Sneek Een lijst Binnen Vaartuigen ingericht Voor vervoer van personen De naam van het schip met de Technische gegevens,
Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de
weigering van schippers die tarieven te betalen dossier Jaar 1899 (29) Dossier (44)
Sneek---- een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis De Kleine Kerk zitten te Sneek , een lijst met
gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis Op de Noorderpoort zitten te Sneek jaar 1815,
Sneek een lijst met personeel (23 personen) der regterlijke ambtenaren met hun tractementen , sommigen met handtekening en
aanmerkingen te Sneek, jaar 1817 (4)
Sneek--- een lijst van benodigd mobilair voor het locaal der rechtbank van eerste aanleg te Sneek gewaardeerd als volgt: een
lijst met allerlei zaken die in de rechtbank zijn getekend door Herbell J. F. M. President van de Rechtbank aldaar , Jaar 1818 (6)
Sneek een lijst waarin vermeld de inkoop van voedsel en de hoeveelheid een gevangne nodig heeft volgens de directie, waarin
men per dag een goed overzicht heeft en goed kan zien wat ze te eten krijgen jaar 1817 (5)
Sneek een staat met 17 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Sneek en hun tractementen
en diverse handtekeingen(6) jaar 1824
Sneek een vergunning tot het plaatsen van Waarschuwingsborden i.v.m. de wet op de Motor en Rywielverordening met 2 een
getekende kaarten (Blauwdruk) met de situatie jaar 1920 (9)
Sneek---- Electriciteits bedrijf betreft een correspondentie over het hoogspanningsnet voor 10.000 volt van de Oostpoortbrug te
Sneek naar de Groenedijk Jaar 1929 (7)
Sneek---- Gevangenis de z.g.n. Kleine Kerk te Sneek. Onderwerp de jaarlijksche huur van het pand, ondertekend door
Gonggrijp Teetse als voogd van het Oude Burgerweeshuis te Sneek jaar 1821 (3)
Sneek gevangenis---- Gevangenis te Sneek, een proces verbaal van aanbesteding betreffende het voedsel vor de gevangenen
aldaar, waaruit het week menu blijkt. Jaar 1814 (4)
Sneek---- Gevangenis te Sneek , een begroting van kosten wegens enige reparatie aan de gevangenis te Sneek de z.g.n. Kleine
Kerk ter voorkoming van de ontvlugting van de gevangenen met vermelding van de benodigde bouwmaterialen enz. jaar 1816
(5)
Sneek---- Gevangenissen Onderwerp ; Het college van regenten heeft nagedacht over de bezuinigingen die in de gevangenissen
kunnen worden ingevoerd, de voedingskosten per gevangene hebben in 1817 gekost per persoon per dag 25 a 26 cent, dan
wordt er opgesomt wat voor soorten voeding de gevangenen per dag kregen ook een overzicht van wat men verder ging doen
i.v.m. de bezuinigingen, ook een overzicht van welke soorten arbeid er wordt verricht enz. enz. enz. jaar 1818 (16)
Sneek Gevangenissen te Sneek (het College van Regenten) komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door
Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is, als een
voorlopige verevening, enz enz jaar 1825 (3)
Sneek----- Gevangenissen, een document dat gaat over de bereiding van soep en gelei voor de voeding van gevangenen van
beenderen die reeds eerder met vlees gekookt zijn enz. enz. er wordt gesproken over de soep van de heer van Marum,
trefwoorden: Rumfordsche soep, Papiniaansche Pot jaar 1819 (6)
Sneek---- Gevangenissen, staat van besteeding van fournitures (voedsel) voor de gevangenen te Sneek, hieruit is mooi te zien
wat het week “menu” was in 1818 voor de gevangenen, jaar 1818 (4)
Sneek J. O. Harlingen Falmouth Kapitein op de Jonge Barend (Ameland) , jaar 1840
Sneek---- Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden, Geseculariseerde goedern te Sneek en de Benificiale
beurs te Bolsward jaar 1815 (11)
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Sneek Lijst van benodigdheden Mobilair (zoals Inktkokers, kachels, lessenaren meubelen enz. ) voor de Rechtbank te Sneek
enz. enz. jaar 1818 (6)
Sneek Onderwerp een wijziging van vergunning betreffende het dempen van een sloot, bij het waterstation enz. bij de
Rijksweg Drie Romers – Lemmer aanwezig een tekening (blauwdruk) jaar 1916 (8)
Sneek---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en
Aflezing in de kerken jaar 1841(1)
Sneek onderwerp; de huur van de gevangenis genaamd de Kleine Kerk jaar 1816 (2)
Sneek---- Rechtbank te Sneek een lijst van aan te kopen meubilair voor den rechtbank in eerste aanleg aldaar jaar 1819 (4)
Sneek---- Reglement en Vrachtlijst voor het Beurtveer tusschen Sneek en Amsterdam enz. jaar 1845 (17)
Sneek----- 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
Sneek----- Veevoederfabriek te Sneek een vergunning tot dempen van een sloot, een dossier met een kaartje en de situatie van
de sloot aan de Rijksweg. Jaar 1920 (10)
Sneek---- Waterschap Hommerts, een vergunning voor het uitvoeren van werken Rijksweg Drie Romers naar Lemmer (de
rijksweg van de Drie Romers naar Lemmer loopt over een lengte van ongeveer 6 ¾ k.m. en wel van Sneek tot de Jeltesloot)
een compleet dossier jaar 1815(ca. 100)
Sneek, Bestek en Tekeningen van de bouw van de Gevangenis te Sneek jaar 1841
Sneek, een proces verbaal van aanbesteding waarin duidelijk wordt vermeld wat het dagmenu van de gevangenen is in 1816
(4)
Sneek, ---- Giezen van A. Landmeter der 1e klasse hij moet opnemen en bepalen de grenzen van Leeuwarden, Sneek, Heeg,
Nieuwland , Woudsend, Wymbritseradeel hierbij wordt op een staat vermeld het aantal bunders en percelen enz. jaar 1823 (3)
Sneek, Lijst met 850 namen van inwoners wegens de 6e grondslag der Personele belastingen , Belasting Arr. Sneek en
Heerenveen met omliggende dorpen.uitgezonderd Hindelopen en Sloten, jaar 1840
Sneek, Plan van Quotisatie en Inzameling Penningen voor de gereformeerde Diaconie Armen binne Sneek, Lijst met ca. 450
namen van Snekers Jaar 1814
Sneek, Reglement voor de Armenschool te Sneek gedrukt 20-04-1815,. Jaar 1815 (19)
Sneek,---- Heeg, een getekend kaartje waarop de Geeuw, Sijltje Sloot, Hemdijk, de met en stippellijn aangeven grens van
Genmeenten Nijland, IJlst, Heeg en Sneek met ingetekend de molen houtmolen van IJlst, de draaybrug te IJlst, het huis van
Dijkstra Jan Gaukes, en het huis van Velthuis W. H. jaar 1815 (4)
Sneek, Kadaster: onderwerp een lijst van districten (Leeuwarden, Heeg, Nieuwland, Woudsend, Sneek, Wymbritseradeel om te
worden opgemeten enz. met een tabel hoeveel Bunders enz.jaar 1823 (5)
Sneek, Lijst met de namen van Burgemeesteren, Leden van de Raad, Gemeente Ontvanger en Secretaris van de Stad Sneek
jaar 1817 (2)
Sneek, Lijsten met 36 namen van Leeuwarden, Sneek en Heerenveen betreffende de wet op de patenten
Sneek, Marktprijzen in een dossier van Granen, Voeder, Levensmiddelen en andere voorwerpen ter markt verkocht van Balk,
Bolsward, Franeker, Gorredijk, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Lemmer en Sneek jaar 1840
Sneek, onderwerp: een staat van verdeling van de Landstorm in Bataillons en Compagnies jaar 1814 (5)
Sneek, Overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters van de
gemeenten aan de Comm. van de Koningin, en opgaven van verloren gegane dieren, veevoeders, hooi, lijsten met namen van
de getroffenen (onder familienaam opgenomen in deze index) de gemeenten zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel,
Aengwirden, Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk,
Hindelopen, Warga, Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum, Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag ,
Schiermonnikoog, Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst
jaar 1916 (1)
Sneek, wordt genoemd in >> Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van Wymbritseradeel, Sneek,
IJlst, Workum en Bolsward enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2)
Sneek: Overstroming een brief aan de Gouveneur van Burgemeester Vlink I. (Izaak) van Sneek betreffende de overstroming
met uitleg wat is overstroomd in Sneek dat het water hier tot eenen nooit gekende hoogte geklommen is en Zaterdag avond
begon en alles rond de stad was overstroomd zover men kon zien en het over de deuren van de zijl aan de Oosterpoort enz. enz.
en om de bewoners van Oppenhuizen te helpen hebben wij enige schepen enz. enz. jaar 1825 (3)
Sneek; Belastingontvangers (allemaal van de provincie Friesland met plaatsen) ook vermeld als familienaam. staat vermeld in
een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten.
Jaar 1821 (5)
Sneek; Plaatselijk Reglement voor de Gewapende Burgermagt (Schutterij ) binnen Sneek. jaar 1814 (27)
Sneek; Sneker Kermis------ Dijk van Douwe D. Schipper te Joure en eigenaar van een geoctrooijeerd veerschip varende van
Joure op Sneek, Onderwerp Sneker Kermis een handgeschreven brief met zijn handtekening , een klacht over de Friesche
Meer en Kanaal Stoomboot Mij. met de Stoomboot Willem I enz. enz. jar 1841 (4)
Sneek; staten van de drie ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer
houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Sneek----Begroting van de kosten van onteigening enz. voor een gedeelte van de grote weg van Lemmer naar Sneek naar
Leeuwarden (naar de overijlselsche grenzen en de stad Sneek) , met vermelding van de namen van de eigenaars van de te
onteigende gronden en de vergoedingen, 9 Juni 1841 (6)
Sneeker Oudvaart , een dossier van het Waterschap, onderwerp,koop van grond en de bouw Sluiswachterswoning en een
tekening i.v.m. Waterregeling van de Oudvaart met de Schutsluis en de Witte Brug jaar 1920 (12)
Sneeker Schippers te Leeuwarden Jans Hendrik te Warga hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan
den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse
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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)
Sneeker Stoomboot My de Nijverheid Sneek Schip de Nijverheid I, II en III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het
water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Sneeker Stoomboot My. NV Sneek Schip de Nijverheid I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Sneeker Stoomboot My. NV Sneek Schip de Nijverheid I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Sneeker Stoomboot My. NV Sneek Schip de Nijverheid I, II en III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Sneeker Stoomboot My. NV Sneek Schip de Nijverheid I, II en III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Sneeker Stoomboot My. NV Sneek Schip de Nijverheid I, II en III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten
van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Sneeker Stoombootmy de Nijverheid Sneek Schip de Nijverheid I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Sneekerdijk.---- Overdijk Tijmen Aukes hij huurt van de staat 2 percelen greidland gelegen onder Leeuwarden nabij het
Hollandershuis, ten oosten de dijk naar het Hollandshuis, en ten westen Bolman H. ten noorden de Sneekerdijk en ten zuiden
Romkes F. en Jansma G. enz. verder worden vermeld de huursommen enz. jaar 1823 (3)
Sneek----Rypkema A. Voorzitter en Foppinga J. secretaris van het Waterschap Hommerts Sneek een brief met hun
handtekening verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het perceel kadastraal
bekend Sneek Hommerts sectie enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden
jaar 1915 (11)
Sneek----Rypkema A. Voorzitter en Foppinga J. secretaris van het Waterschap Hommerts Sneek een brief met hun
handtekening verzoekt vergunning tot het verbreden van een uitweg van het perceel kadastraal bekend Oppenhuizen sectie,
naar de Rijksweg enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar 1916 (10)
Sneek----Veerschippers: Een reglement en vragt-lijst (prijslijst) voor de Trek-Veerschippers varende van Sneek op Leeuwarden
en terug gedrukt door de Boekverkooper Gorcum van C. te Sneek jaar 1810 (10)
Sneek----Volkstelling, in deze documeten worden het aantal zielen vermeld die in de elf steden van Friesland woonden in het
jaar 1840 (3)
Sneider ….? De Sergeant Boer de A. H., Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van woonplaats en bedrag van de
geleverde Waren en/of Diensten ten behoeve van de Compagnien Landstorm) en wordt vermeld op de Staat van Schulden van
onvoorziene uitgaven ten laste van de Gemeente Sexbierum over 1811 enz. jaar 1815 (4)
Sneijder G. van beroep Exercitie Meester bij de Landstorm wordt vermeld op een Specifieke Staat van Uitgaven gedaan op het
Fonds voor onvoorziene uitgaven met vermelding dat hij nog f. 6.= tegoed heeft enz. jaar 1814 (3)
Sneijder Jan Siemens, ---- 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 * 04-091795, 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 L. G. (Lammert Geerts) jaar 1814 (9)
Sneijer H.---- hij is 1 van de schippers in het 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, enz. jaar 1871 (11) dossier (72)
Snel Johannis 319 is zijn volgnummer en Gouda zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11
kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel
Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de
namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich
naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
Snellenberg E., Beurtschipper wonende te Groningen verzoekt om met eene Stoomboot te mogen varen van Groningen door
Friesland naar Zaandam met zijn schip met de maten enz. enz. verder een correspondentie hier over enz. jaar 1886 (8)
Snelz Jacob, 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)
Snethlage A. G. Weduwe van J. T. Hamstra verzoekt inhouding op het tractemant van R. K. Steinvoorte die haar geld schuldig
is Maart 1841 met een handgeschreven brief met haar handtekening , jaar 1841 (5)
Snethlage A. te Hijlaard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Snethlage F. te Andel, 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)
Snethlage F. te Andel, 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)
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Snethlage Hervormd Predikant te Bozum, verzoekt de Koning hem Emeritus te verklaren en hem een pensioen te verlenen.jaar
1824 (5)
Snethlage J. F. Ontvanger der Directe belastingen te Tjerkwerd verzoekt om ontheven te worden van de betaling eener hem bij
acte van verivicatie opgelegde boete enz. jaar 1841 (4)
Snethlage J. F. te Tjerkwerd staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C.
(Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van
uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni
ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Snethlage J. M. 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)
Snethlage J. Predikant te Pietersburen tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Groningen als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263,
ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de
onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij
Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Snethlage J. T. 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)
Snethlage J. te Pietersbierum, 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)
Snethlage J. te Pietersburen Predikant Classis van Middelstum 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)
Snethlage J. te Pietersburen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen 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)
Snethlage J. te Pietersburen 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)
Snethlage J. te Pietersburen, 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)
Snethlage J. te Pietersburen, 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
Snethlage J. te Pietersburen, 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
Snethlage J. W. (Jan Willem)----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)
Snethlage J. W.---- Zuidersma Jacob Zijtzes, de Diaconen der hervormde gemeente van Augustinusga schrijven dat zij
voornormde mede in alimentatie hebben enz. en zijn broeder Zuidersma Ubele (Oeble) Zijtzes wonende te Augustinusga enz.
dat eerstgenoemde op vele tijden is zinloos quaadaardig met vallende ziektens is beladen en hem s’nachts altijd op zijn bed
moet kluisteren enz. zodat Zuidersma Ubele Zijtzes de enigste is die hem kan onderhouden moet deze uit den dienst worden
ontslagen enz. deze brief is getekend door De Diaconen Suderma van U.?. , Heekstra W. F., Baven T. en Snethlage J. W.
Praeses S. jaar 1814 (4)
Snethlage Jan Willem Predikant van Augustijnsga hij wordt vermeld als een der ondertekenaars van een document betreffende
de circulaire van den Commissaris Generaal van Binnenlandche zaken uit Den Haag d.d. 20-01-1814 en haasten zij zig te
antwoorden welke maatregelen er genomen zouden kunnen worden om het nog ontbrekende aan de Tractements betaling van
onzen Predikant over de jaren 1811-1812-1813 tot de somma van twaalhonderd achtien guldens en veertien cents enz. jaar
1814 (3)
Snethlage M. J. te Bozum Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Snethlage M. J. te Bozum 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)
Snethlage N. Dominee 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)
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Snethlage N. J. predikant te Bozum (Emeritaat) jaar 1824 (2)
Snethlage N. J. te Bozum Predikant Classis van Sneek wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818
(5) dossier (24)
Snethlage N. J. te Bozum, 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)
Snethlage N. J. te Bozum, 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
Snethlage N. J. te Bozum, 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)
Snethlage N. J. te Sneek, hij staat als lid die aanwezig is vermeld in een extract uit de Handelingen der deputaten ter uitdeling
der weduwe gelden vergaderd 6 en 7 November 1815 in de Kosterij te Leeuwarden met Ontvangsten en Uitgaven jaar 1820
(4)
Snethlage N. J. te Workum, 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)
Snethlage N. J.---- Wijnia R. T. (Ruurd Teunis) Schout van Burum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende het achterstallige tractement van de predikant van Bozum de Heer Snethlage N. J. een somma van zevenhonderd
gulden enz. jaar 1814 (1)
Snethlage Niklaas Jan Onderwerp: Emiraat aan Predikanten en Pensioenen aan hen hij ontvangt fl. 500.= per jaar 1825 (3)
Snethlage te Tjerkwerd staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel)
Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten
van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de
ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Snethlager ….?, Predikant te Bozum met (47 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)
Snetlage J. W. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Snetlage J. W. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)
Snetlage Jan Foppes te Wonseradeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de
Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de
voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij
in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4) document
(9)
Snetlage N. J. Predikant te tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de voordragt van
Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge
der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Snider Fikke Jentjes 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)
Snijbeek Nwe. Diep/Oost Indie Kapitein op de Johanna Catharina Harlingen, jaar 1840
Snijbosch Hubertus Johannes ---- Cohaas Bernhard Koopman te Stadlohn in Pruissen onderwerp een conflict tussen
Guttenhoven Theodorus en Snijbosch Hubertus Johannes ambtenaren bij de in en uitgaande rechten en accijnsen te Gelderland
jaar 1824 (6)
Snijdelaar Andries Kleermaker te Leeuwarden, Sollicitatie voor de functie van Commies bij de belastingen te Leeuwarden,
jaar 1841 (6)
Snijdelaar Andries * 1813 en wordt vermeld in een document met 12 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, gehuwd,
hoeveel kinderen wat gedaan in de militaire dienst een kolom met advies van den Arrondissemensinspecteur enz. genaamd
Staat van Instructie van Requesten om Plaatsing, houdende verzoek om plaatsing, geïnstrueerd op bijgevoegde Staat enz. jaar
1841 (7)
Snijdelaar Andries Kledermakersknecht te Leeuwarden wonende* 1813 ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland en wordt vermeld in een document met 12 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, gehuwd, hoeveel kinderen wat
gedaan in de militaire dienst een kolom met advies van den Arrondissemensinspecteur enz. genaamd Staat van Instructie van
Requesten om Plaatsing, houdende verzoek om plaatsing, geïnstrueerd op bijgevoegde Staat enz. 1841 (11)
Snijdelaar Bernardus, 193 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
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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)
Snijdelaar Gerit, 358 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)
Snijdendorp Johannes , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33, * 11-11-1815 Utrecht , hij wordt vermeld op een
Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen
verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische
bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo
weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte,
Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz. jaar 1838 (4)
Snijder ….? & zoon staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den
Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het
bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)
Snijder A. 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, ookaanwezig een aanplakbiljet, jaar 1880 (3)
Snijder A. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van
Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het
personeel over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale
dossier met ca. 1000 namen (69)
Snijder A.A. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen
informatie jaar 1841 (3) ( dossier 9)
Snijder Abe Aukes geb. 25-07-1803 Oldeberkoop Handgeschreven brief met handtekening, jaar 1840
Snijder Abel Aukes, Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing , ( een document waar hij op staat vermeld met zijn
persoonsgegevens en van zijn evt. gezin enz. verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening , dat hij verzoekt
om een functie als ambtenaar enz. enz. jaar 1841 (6)
Snijder Aise Jans,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)
Snijder Anna Geertruy, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. , jaar 1917 (4)
Snijder Auke Hendriks te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F.
(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden
van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4)
dossier (11)
Snijder Auke Hendriks te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding
van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98
namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4)
complete lijsten (7)
Snijder B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting
toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat geworden
over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Snijder Catharina Johanna, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres
enz., jaar 1918
Snijder D. nr. 126 in wijk E. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst
van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de
Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier
stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Snijder Dieuwke te Engwierum is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Aalzum enz. met de bedragen, jaar
1816 (3)
Snijder Douwe Jelle staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den
Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het
bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)
Snijder Douwe Jelles, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling
overeengekomen de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet
betaald aan de Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4)
Snijder Douwe Jelles, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en
wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar
1814 (2) (gehele dossier 8 )
Snijder Douwe Jelles, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe
Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het
bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)
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Snijder Durk Douwes, 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)
Snijder G. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie
jaar 1841 (3) ( dossier 9)
Snijder H. F. 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)
Snijder H. H. te Mildam hij tekend een brief ter ondersteuning van ---- Zandstra Sjoerd, Veerschipper wonende Badweg te
Heerenveen, in een door hem ondertekende brief schrijft hij dat hij gedurende 30 jaar met zijn veerschip heeft gevaren tussen
Sneek-Heerenveen-Oldeberkoop enz. enz.verzoekt hij om een vergunning voor een motorboot genaamd “de Twee
Gebroeders”om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen enz. tevens 2 brieven aanwezig ( 1 met 30
handtekeningen en 1 met 4 handtekeningen) van aanwonende enz. die geen bezwaar hebben en zelfs met kracht deze aanvraag
ondersteunen) jaar 1915 (17)
Snijder H. R. , 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)
Snijder H. te IJlst wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad IJlst ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Snijder Hendrik Alberts te Schoterland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats,
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door
huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30 November 1839 (4) dossier met
alle gemeenten van Friesland (86)
Snijder Hendrik Fouriedrhij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen
Corporaal bij de 2e Compagnie tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel van >>
Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer Blok en Boer
de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming van Ruitinga Johannes tot Capitein ter opklimming wordt
voorgedragen en en welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4)
Snijder Hendrik Reinier ,…Oolgaard Daniel, , Distillateurs in Likeuren enz. te Harlingen, Bezwaarschrift tegen opgelegde
belasting wegens Patentrecht voor het jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met hun beider handtekening , jaar 1841,
(27)
Snijder J. H. te Kwadijk, 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
Snijder J. H. te Kwadijk, 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
Snijder Jelle Douwes & zoon de weduwe, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen
onderling overeengekomen de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft
niet betaald aan de Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4)
Snijder Jelle Douwes de weduwe en zoon, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in
de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar
1814 enz. jaar 1814 (2) (gehele dossier 8 )
Snijder Jelle Douwes de weduwe, 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)
Snijder L. 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)
Snijder Marten 12 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)
Snijder Martinus, 869 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)
Snijder P, Een document waar hij op vermeld staat met de tekst Specifieke staat van uitgaven gedaan op het fonds voor
onvoorziene uitgaven van Franeker enz. (onderwerp de Zilveren zweep) jaar 1814 (3)
Snijder P. Exercitie Meester bij de Landstorm, Komt voor Specifieke Staat van Uitgaven gedaan op het fonds van
Onvoorziene Uitgaven van de Stad Franeker enz. jaar 1815 (2)
Snijder P. Vermeld op een document genaamd Specifieke staat van uitgaven gedaan op het fonds van onvoorziene uitgaven
wegens de eerste dag dat wij in Franeker van de Franschen bevrijd zijn enz. enz. jaar 1814 (3)
Snijder P. 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
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worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Snijder Sjoerd gehuwd met Lemstra Jantje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1916 (3)
Snijder Teunis 123 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Snijder Theunis wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Snijders ….?---- Poorter de Jos te Rotterdam, een correspondentie over een telegrafische vergunning om te mogen slepen met
de lichter genaamd “Voorzorg” over Stavoren naar Delfzijl beide schepen zijn volgeladen met kolen hierin wordt genoemd
Wagenborg E., Evers B., de scheepsramp met de “Pauline” en met de “ Ora et Labora” ook de “Helena” , “Time is Mony” en
de “Drie Gebroeders” de Heer Hartman ….? , Snijders ….? Boer de G. Bondscontroleu, de firma Lugt van der W. & zoon te
Rotterdam, Telegram is aanwezig, jaar 1917 (7)
Snijders Gerrit Geb. Zwolle, laatst gewoond hebbende te Zwolle. Flankeur 17-5-1836 Overleden a/b van de bark
“Nederlanden” , 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)
Snijders Kapitein op de Resolutie, jaar 1837
Snijders, Lijst met 34 sollicitanten voor de functie van Onderwijzer openbare school te Koudum, en hunne beoordeling in de
te les gevende vakken de familienamen zijn; Baars, Broos, Bijlsma, Cock, Dijkstra, Fekkes, Fiers, Heroma, Hoekstra, Jansen,
Jongbloed, Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkema, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga, Smith, Snijder, Sterringa,
v.d. Veen, Veere, Visser, Vries (diverse namen komen meerder malen voor met ander voornamen, jaar 1840 (9)
Snijdood Aant, 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)
Snijdood Sytze Willems zich ook noemende de Jong te Leeuwarden , afdeling Cur. no. 3 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)
Snikkenstal Schipper, jaar 1838
Sniksma Hendrik Meinderts, Hij staat op een naamlijst van gevangenen welke in de maand december 1817 in het arresthuis te
Sneek gedetineerd geweest zijn geweest met aantal dagen en vertrek of ontslag jaar 1818 (2)
Snikstra Dokkum Schipper, jaar 1838
Snikzwaag aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland
en Noord Braband jaar 1820 (2)
Snip Anou x Ensdorf Joseph---- Ensdorf Adam geboren 25-12-1795 te Utrecht van beroep Kleermaker zoon van Ensdorf
Joseph en Snip Anou beide overl. die zig niet heeft opgegeven voor de Militie in 1814 een gevangenisstraf van 2 jaar in het
Correctie huis te Leeuwarden enz. jaar 1817 (1)
Snip Gepke Hessels de weduwe van Auwema H. L. , 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)
Snip Gepke Hessels de weduwe van Auwema H. L. , 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)
Snip Gepke Hessels de weduwe van Auwema H. L. , 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)
Snip Hessel Wiegers, 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)
Snip Jelle F. te Akkrum, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en
namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3)
Dossier 6
Snip Popke Wiegers te Surhuizum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive
den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag
enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Snip Siete, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Snip Y. W. 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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Snippe P. Rotterdam Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het
beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
Snit de Remondes ….?, 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)
Snitselaar de weduwe komt voor in een Staat (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet
gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)
Snitzelaar Samuel Marcus, 308 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)
753, blz. 6
Snoeijer Albert staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot
kolommen 11- vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar
09-1815
1815 (5) dossier (9)
1176-4 + 5
Snoek ….? , De weduwe te Leeuwarden: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande
06-12-1814
jaren benevens die van 1814 aan hem te betalen enz. jaar 1814 (4) dossier (5)
140-A blz.18 Snoek ….? Old Bouwmeester zijn erven betalen jaarlijks fl. enz. uit een huis in de Doelenstraat enz. en wordt vermeld in de
17-01-1815
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 (3) dossier (60)
577-2
Snoek ….? Old Sergeant, Hij heeft geld tegoed van (met vermelding van woonplaats en bedrag van de geleverde Waren en/of
13-06-1815
Diensten ten behoeve van de Compagnien Landstorm) en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente
Sexbierum over 1814 enz. jaar 1815 (4))
82
Snoek A. P. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige
23-04-1814
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)
209
Snoek B. A.---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur
01-05-1816
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)
13-A
Snoek Ditter--- Reichardt J. H. op Ameland een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp een brief aan de
03-05-1824
Strandvonder betreffende bij hem opgeslagen vlas enz. . getuigen zijn Snoek Ditter Commies, en Duif Jacob Veerschipper
beide te Ameland wonende jaar 1824 (5)
36-A
Snoek Douwe R. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende
blz. 34
het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
22-04-1824
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)
36-A
Snoek Elsje H. Arbeidster van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende het
blz. 37
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
22-04-1824
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)
827
Snoek Hendrik---- Haagsma Fedde Harmens is aangesteld als Weger te Grouw i.p.v. de overleden Snoek Hendrik enz. jaar
30-09-1815
1815 (2)
3
Snoek J. D Grouw te Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,
02-12-1890
zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een
groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)
728/12
Snoek J. O. Harlingen Falmouth Kapitein op de Jonge Barend Ameland, jaar 1840
22-07-1840
498/10, 2
Snoek J. staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die
21-05-1841
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)
372-13
Snoek J.---- Willems P. van beroep Staten Bode aan het Gouvernement te Leeuwarden en verzoekt te worden aangeslagen
in brief
zoals alle ander Aansprekers Snoek J., Nijsloot J. A., Ferquin J. O., Posthumus J. en Pruis W. staat vermeld in een dossier
Willems
Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft
16-04-1841
reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (3)
324-18,1
Snoek Jan hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad
03-04-1841
Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van het Provinciale Geregtshof
van Friesland te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 2e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun
functie en hoeveel Tractement, Jaar 1841 (5)
988/14
Snoek Jan is benoemd tot Deurwaarder en wordt als zodanig vermeld op een document dat wij Willem, bij de Gratie Gods enz.
26-09-1839
hebben goedgevonden de benoemingen bij het Provinciale Geregtshof in Vriesland enz. jaar 1839 (5)
530
Snoek P. ---- Mollanus ….? Ontvanger der Convoyen en Licenten te Ameland, en Snoek P. Extra Commis ter Recherge in de
22-08-1816
Dorpe Hollum , Bonga E. J. W. Controleur der Indirecte Belastingen in de controle Dockum, Vogelzang P. M. zij worden
genoemd in een document van verkoping en opslag van gestrande goederen enz. jaar 1816 (3)
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Snoek P. Commies betreft een gevonden vat olij enz. van het verongelukte Smakschip de Vrouw Elisabeth gevoerd bij Abels
Berend enz. jaar 1820 (1)
Snoek P. J. Commies zij hebben aangehaald van het erf van Kiviet Jan Teunis wonende in het gehucht Buren op Ameland een
stuk mahoniehout van het strand afkomstig enz. dit document is ondertekend door de strandvonder van Ameland Heeckeren
van W. R. J. D. enz. jaar 1818 (1)
Snoek P. J.---- Scheltema Jan schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur hij geeft met onderdanigheid te kennen dat
hij woonachtig is op Nes op Ameland als door den heer Oven van J. C. Cargadoor te Amsterdam enz. gekwalificeerd zijnde
geworden om de geborgen Takelagie van het verongelukte Smakschip de Vrouw Elisabeth gevoerd bij Abels Berend zo
spoedig mogelijk te verkopen enz. ook een brief ondertekend door de gebroeders Hooglandt die schrijven dat aan boord een
vaatje krijt was aan het adres van Landt Lorentz te Rensburg ook ondertekend Molanus G. Ontvanger en Snoek P. J.
Commies der in en uitgaande regten en accijnsen een brief jaar 1820 (10)
Snoek Pieter 598 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)
Snoek Pieter Johannes---- Otte Helena Willems huisvrouw van Snoek Pieter Johannes wonende op Ameland zij schijft en
ondertekend een brief met als onderwerp: dat zij in 1792 op Ameland in den Dorpe Ballum is beroepen als Vroedvrouw op een
jaarlijks tractement van 80 guldens dat zij ruim vier jaren ook den dorpe Hallum heeft bediend voor een tractement van enz.
enz. en dat zij sedert de jare 1812 geen tractement heeft ontvangen enz., en dat zij met haar man en 3 kinderen zedert 2½ op de
tractementen wachtende verschillende schulden in diverse winkels en dat enz. jaar 1815 (3)
Snoek R. nr. 16 in wijk A. wonende in 1839 in de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van
personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente
Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter
invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)
Snoek Roelof 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)
Snoek Roelof, Huwelijken van Miliciens jaar 1841 (1)
Snoek---- Veer de Pieter Paulus en Snoek zij ontvangen een gratificatie van 40 gulden enz. jaar 1823 (1)
Snoekstra Anne Fockes, 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)
Snoeyer Albert 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)
Snoo de Hendrik 155 is zijn volgnummer en Hendrik Ido Ambacht 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)
Snooy Pieter Dirkse 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)
Snor Cornelis Jans, hij wordt vermeld samen met andere Armvoogden van het weeshuis en Diaconen der gereformeerd
gemeente van Vlieland dat zij van de voormalige staten van Holland en Westvriesland alsmede door het uitvoerend bewind der
bataafsche republiek en latere besturen van tijd tot tijd is verleend Octrooij tot het verpagten van de populatie van de conijnen
in de duinen maar dat deze vergunning is gecesseerd met den jare 1812 waardoor zij enz. enz. jaar 1814 (4)
Snouck Hurgronje A. J. in Zeeland 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)
Snouck Hurgronje A. J. Secretaris van het Provinciaal Kerkbestuur te Zeeland, 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
Snouck Hurgronje A. J. te Middelburg 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)
Snouck Hurgronje A. J. te Middelburg 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)
Snouck Hurgronje A. J. te Middelburg, Predikant Secretaris Provinciaal Kerkbestuur van Zeeland 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)
Snouck Hurgronje A. J. te Middelburg, 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
Snouck Hurgronje A. J. te Middelburg, 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.
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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)
Snouckaert B. ..? 2e Kolonel chef van de staf in het 2e Generaal Kommando ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)enz. jaar 1817 (1)
Sobel K. , Politiebediende te Stiens ( Tichelwerk) 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)
Söberg Peder ---- Brouwer en Anker, Kooplieden en als zodanig behoorlijk gepatenteerd wonende te Amsterdam met als
onderwerp: de houtwaren uit het gezonken schip de twee gezusters met als Schipper Adroen Arne Andersen , Vergaan de 16e
november 1816 op het Bornrif tussen Terschelling en Ameland ( gezonken 1816) . enz. ook aanwezig een Notariële akte van
Dorper Salomon openbaar notaris te Amsterdam en Meijer Jan Fredrik, notaris waar in Ancker Jan, Koopman op de naam van
zijn firma verklaard magtig te maken de heren Laag van der Drewes K. en Nagtegaal Jan B. & Comp. te Ameland om de zaken
te regelen betreffende voornoemde houtwaren en balken uit het schip de Twende Sostre (twee gezusters) bij kapitein Adroen
Anne Andersen op de reise van Drammen naar Amsterdam die verklaarde onder dek te hebben van de heer Söberg Peder en
dan volgt de lijst met lading jaar 1817 (12)
Soblet J. Predikant te Kuilenburg tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen
Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door
de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Soblet J. te Kuilenburg Gecommiteerde Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Soblet J. te Kuilenburg 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)
Soblet J. te Kuilenburg 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)
Soblet J. te Kuilenburg 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)
Soblet J. te Kuilenburg, 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)
Soblet J. te Kuilenburg, 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
Soblet J. te Kuilenburg, 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)
Socit. Amst’a te Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Gemeente Leeuwarden als koper van Dranken in de maand Augustus) met
vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Socters J. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie
jaar 1841 (3) ( dossier 9)
Söderlund Friederich Gestrand Russisch Schip Kapitein op de Gloria, jaar 1838
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25- Soepboer F. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
05-1821
Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
480
Soepboer T. D. , 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)
958/2 211
Soepboer T. D. te Hantum vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen
Bladz. 8>>
gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam
17-09-1839
vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
398
Soepboer T. D. te Ternaard 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)
453
Soepboer Tackle D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
03-05-1822
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
379
Soepboer Taeke D. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
03-06-1819
jaar 1819 (3)
1341
Soepboer Taekele, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie
06-09-1918
van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
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Soepboer Takele Douwes wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het
reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor
den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel met vermelding van het Beroep en de woonplaats
enz. jaar 1841 (5)
Soepboer Tiekele Douwes 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)
Soersma Johannes Folkerts 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)
Soersma Johannes Folkerts---- 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)
Soertberg? Joh’s van beroep Grofsmid 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
Soest en Zeist------ 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)
Soest van Arie---- Boetzelaar van P. A. Burgemeester van Amsterdam laat dter ordonnantie een brief ondertekenen aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Soest van Arie behorende tot de loting voor de
Nationale Militie dat hij absent is maar de opgave van de ouders dat hij de Kermismarkten in Vriesland rond reist bedienende
van een Koopman in Potten en Pannen enz. jaar 1815 (1)
Soest van Arie---- Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Soest van Arie enz. jaar 1815 (1)
Soest van Ary, 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)
Soest van Cornelis geb. 30-10-1794 Haarlem, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn
weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag, in de gevangenis, eerloos weggejaagd tevens een overzicht van hun
signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824 (4)
Soete Klaas J. Harlingen Schuitschipper, jaar 1814
Soete Klaas, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad
Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een
document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten
van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Soetens Maria † weduwe van Wittens Melchior, 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 den Briel de heer Lit van H. te Geervliet Jaar 1817 (3)
Soeters Johannes Soeters, Flankeur * 18-05-1808 Oosterhout veroordeeld tot den dood met den strop is die straf bij Zijner
majesteit enz. enz, jaar 1840 (9).
Soetevent K. 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)
Soethout Jan Ages, Zoutziedersknecht te Sneek Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen, jaar 1824 (2
Soethout Haye ---- Adama Theodorus Predikant bij de Hervormde Gemeente te Koudum schrijft en ondertekend een
document aan de Gouverneur van Vriesland dat toen in het jaar 1809 het zo voordelig beroep bij de Hervormde Gemeente te
Berlikum door het afsterven van P. (Petrus) Nota vacant geworden enz. hij dsaar naar toe moest maar omdat hij al 25 jaar in
Koudum woont wil hij dat niet maar er waren enz. verder genoemd in de bijlage een document van 1809 met de benoeming
Kerkvoogden van Koudum Wouters Eelke en Jans Dirk, Soethout Haye ondertekend door Bere de A. J. C., Keuchenius G.,
Dirk Jans, Rengers L. A. F. jaar 1815 (10)
Soethout Haye Hayes 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)
Soethout Haye Hayes---- Hij ondertekend mede een verzoek van Grond Eigenaren van den Dorpe Ypecolsga en Indijk in de
gemeente Woudsend dat hun lieden ter goede trouw is enz. enz. en in de gemeente Rouwert een onevenredige grondbelasting
enz. enz. enz. jaar 1821 (4)
Soethout Haye 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)
Soethout Jan Ages er zijn door hem ten onregte 2 zakken (50 ponden) zout onvoorzien van documenten door hem vervoerd een
proces verbaal, maar niet de winkel van Dijk van Pieter koopman en Winkelier te Sneek enz. jaar 1824 (4)
Soethout Michiel H. 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)
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Soethout Michiel Haijes---- Hij ondertekend mede een verzoek van Grond Eigenaren van den Dorpe Ypecolsga en Indijk in
de gemeente Woudsend dat hun lieden ter goede trouw is enz. enz. en in de gemeente Rouwert een onevenredige
grondbelasting enz. enz. enz. jaar 1821 (4)
Soethout R. H., één der hoofden der Huisgezinnen,, Hij ondertekend mede in copie en als Floreenpligtige Ingezetenen van de
Hervormde Godsdienst en respectieve hoofden der Huisgezinnen van den Dorpe Westermeer Onderwerp: het Onderwijs enz.
jaar 1823 (7)
Soethout W. R. Arbeider 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)
Soeting Eelke, 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)
Soeting Eelke, 518 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)
Soeting J. komt voor op de rekening en verantwoording en ontvangt voor Sleeploon van Aebinga van Humalda J. Gouveneur
van Friesland een bedrag van f. 6.50 enz. , jaar 1819 (5)
Soeting J. ontvangt voor vracht en sjouwerslonen f. 7.50 gedaan voor het Gouvernement enz. wordt vermeld in: Aebinga van
Humalda Idsert. Gouverneur van Vriesland wegens betaalde huishoudelijke onkosten ten dienste van het Gouvernement jaar
1820 (8)
Soeting Jan, 12 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)
Soetingh ….? te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde
zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de
aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke
beesten in Vriesland (47)
Soetingh J. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de
Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde
zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de
aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke
beesten in Vriesland (47)
Soetman of Voetman Zacharias Alderts, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr.
1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het
Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz., jaar 1817 (4) dossier (8)
Soettrans? (So?ttra?? ) Hijlke J. Hij zet zijn handtekening als mede Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de
Weledele Heer, De Heer Ebenga van Humalda J. Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van
de Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad
tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz. jaar 1815 (4)
Sohlman J. D. ---- Heep J. J. te Ternaard Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand
maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam
naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te
Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan
waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie
onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E. getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en
Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen
& Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn
huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp.,
Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt ,
Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor
zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van
Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam voor zijn huis van Negotie de firma
van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du
Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide
Particulier binnen Rotterdam en getuige daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor
genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris ,
tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts
J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W.,
Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles
gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S., jaar 1819 (21)
Soisberg Johannes Hendrik * 10-06-1796 Utrecht, Fourier 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 Margaretha Catharina in 1836 enz, en vervallen van den
Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond
enz. enz (4) dossier (20)
Sol C. wonende te Eindhoven aan de Achterstraat no. 137 wordt vermeld in een staat der gewezen geëmployeerden bij het
leger ter Velde in afwachting van plaatsing provisioneel tot de laatste december a.s. een zeker wachtgeld is toegekend enz. jaar
1840 (6)
Solaro ….?---- Valk de Hendrik S. en Vis Arjen C. van deze gemeente wegens het onderwijzen der Tamboers en Fluiters
betaald , en de koopman Solaro ….? 12 fluiten betaald en Timstra Bote Hanzes wegens drie nieuwe Trommelvellen betaald
enz. enz. jaar 1815 (1)
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Solaro J. Schoorsteenveger, komt voor op de rekening en verantwoording van ontvang en uitgaaf van Aebinga van Humalda
Idsert, Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1818 (13)
Solaro J. te Leeuwarden komt voor op de rekening en verantwoording en ontvangt voor Schoorsteenvegen bij Aebinga van
Humalda J. Gouveneur van Friesland een bedrag van f. 12.= enz. , jaar 1819 (5)
Solaro J. voor hrt veegen van de Schoorstenen, 14 Augustus staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een
uitbetaling met het bedrag op enz. jaar 1816 (1)
Solcin Adrianus Veldwachter te Garijp 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)
Solckema---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde
eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien in Vriesland zoals
blijkt uit de verklaringen (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania
van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en
dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman
was van Gaasterland en mede Capitein is geweest van s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de vijftiende en zestiende
eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren van Wisch van Tietema
huisvrouw van Galema Otte (Ige zoon) die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins
gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke
familieen van Roorda , Solckema en Aijtes enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema
Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd
het jaar 1543, verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama,
verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg
Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J. in
een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema
Hans, zijn moeder is Gerbens Jantje samen met de navolgende getuigen; Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier oud 80
jaren, Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan oud 70
jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema
Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698 met
Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in
leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)
Soldaat R. F. te Leeuwarden van beroep Werwer , 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)
Soldan Anthony Willem---- Hofman Sipke Murks heeft voor de Militie het nummer 208 getrokken maar als Plaatsvervanger
gaat voor hem in dienst Soldan Anthony Willem enz. enz. jaar 1814 (1)
Soldan Anton wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van
weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht
gedrag, gedurende de maand mei 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn
weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang
en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)
Solingen van A. Medecine Docter te Leuven , Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz. jaar
1825 (2)
Solingen van A. te Oostburg, 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)
Solkema Joh. Jeltes Hij is armvoogd te Molkwerum en ondertekend een stuk waarin zij om meer geld vragen enz. enz. jaar
1814 (3)
Solkema Jan Sijbolts te Weststellingwerf, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en
bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van
woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door
Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Solkema Joh’s Jeltes, Ondertekend mede als Lid van de Kerkenraad en mede de Gecommitteerden van de Hervormde
Gemeente van Molkwerum een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het agterstallig tractement van hunne
leeraar in gevolge de aanschrijving van de heer Commissaris van het arr. Sneek enz. daar het willekeurig bestuur van de
Franschen en hunne onverschilligheid ten opzigte de Godsdienst enz. Jaar 1814 (5)
Solkema v. Age, 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)
Solkema van Okke Balk Openbare middelen Tot vervoer van Personen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water,
Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Sollas Jean Baptiste * 20-01-1797 Moutigny; 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)
Sollner B. J. 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
Solner B. J. 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
Solstberg Abrah. te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende
verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met
vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13
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Soltoni C. W. ---- Heep J. J. te Ternaard Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand
maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam
naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te
Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan
waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie
onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E. getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en
Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen
& Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn
huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp.,
Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt ,
Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor
zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van
Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam voor zijn huis van Negotie de firma
van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du
Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide
Particulier binnen Rotterdam en getuige daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor
genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris ,
tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts
J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W.,
Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles
gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S., jaar 1819 (21)
Solxo J. , Onderwerp; een ordonnancie betreffende zegel en legesgelden enz. jaar 1818 (1)
Sombaert Jasn Baptiste geb. 1804. Nationale Militie Provincie West Vlaanderen Brugge 01-07-1824 niet komen opdagen
ondanks de orde tot vertrek. (met signalement zoals Haarkleur, gezicht enz., (ouders geboorteplaats en datum) jaar 1824 (6)
Somberg Sophia Elisabeth vrouw van Post Anne, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1),
afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en
plaats, Adres enz., jaar 1918
Somer Oepke---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens de President
Burgemeester van Harlingen en heeft de eer om onder geleide van Somer Oepke ter examinatie als Rijder voor de Spoustrein
op te zenden Wierda Leendert Jans enz. jaar 1815 (1)
Somers Jan 97 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)
Somerveld Johannes, 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)
Somler J. ---- Beyma thoe Kingma Mr. C. L. en Willems W. van de Vriesche Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij
Onderwerp een protest van de gezamenlijk Trekschippers van Sneek op Leeuwarden in een door hun allen ondertekende
request, Dalsen van D., Ruiter W. D., Cate ten IJ., Stelma IJ., Jongstra B., Bakker D. H., Boomsma F., Somler J., Repko J., enz.
jaar 1843 (2) dossier (30)
Somme C. L. te Antwerprn, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle
provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, houdende
bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en
Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)
Son v. A. te Joure, , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Son van A. , Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken wegens
de veraccijnsde goederen in de Grietenij Haskerland (als kopervan Dranken in de maand Augustus) met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Son van A. te Joure staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Haskerland in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Son van D. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van een
document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en
nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf
zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)
Son van H. M. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten van de regtbanken en Vredegeregten enz. met
vermelding van woonplaats, functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14)
Son van H. M. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde
Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz.
(een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)
Son van H. M. Hij wordt genoemd in een document van bewijzen van vereveningen rakende de dienst van het justitieele
Policie met zijn functie, plats en te ontvangen bedrag in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (2)
Son van H. M. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland
op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is, als een voorlopige verevening, enz enz jaar 1825
(3)
Son van H. M. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie
Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene
rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8
Son van Hendrik Matthijs te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement Jaar 1821 (4)
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Son van Hendrik Matthijs te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Son van Hendrik Matthijs te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement over het 3e kwartaal Jaar 1821 (3)
Son van Hendrik Matthijs , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het
Kanton Sneek, arrondissement Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Son van Hendrik Matthijs , Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Son van Hendrik Matthijs , Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Son van Hendrik Matthijs , Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Son van Hendrik Matthijs , Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Son van Hendrik Matthijs te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Son van Hendrik Matthijs te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn
functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Son van Hendrik Matthijs te Sneek, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondisement Sneek van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Son van Hendrik Matthijs wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om
te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij
verdiende. Jaar 1822 (5)
Son van Hendrik Matthijs, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Sneek die op den 1e dag van het
vierde kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (4)
Son van Hendrik Matthijs, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het
Arrondisement Sneek die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Son van Jan Hendrik Antonie Gerrit, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
Son van M. H. wordt voorgedragen voor de functie van regter in de regtbank te Leeuwarden i.v.m. het desistement van
Vierssen van Willem Livius een document van 4 kolommen met info. Enz. jaar 1823 (2)
Son van Matthijs Hendrik benoemd als Griffier in het Vredegerecht Sneek i.p.v. Jonge de M. J. die overleden is jaar 1820 (1)
Son van Matthijs Hendrik hij is benoemd als Griffier bij het Vredegerecht te Sneek thans 2e Luitenant bij de Infanterie en zulks
i.p.v. de overleden Jonge de M. J. jaar 1820 (2)
Son van Matthijs Hendriks wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 17 namen van het
personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Sneek en hun tractementen over het tweede kwartaal 1824 (5)
dossier (15) jaar 1824
Son van Mattijs Hendrik te Sneek , wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Sneekenz. en ontvangt zijn
tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)
Son van P. T. ----, een handgeschreven brief van de Kerkenraad aldaar om subsidie voor ene te beroepen Leeraar ook al omdat
hunne leeraar vertrokken is naar het eiland Terschelling, de doopsgezinde gemeente te Britserd heeft 150 zielen en deze het
tractement niet kunnen opbrengen enz. enz. ondertekend door den leden van de kerkenraad Schilstra Jouke L., Dijk van H. U.,
Meer v.d. H. J., Pieksma L. H. en Son van P. T. Jaar 1822 (3)
Son van Petronella---- Son van Willem * 04-06-1820 zoon van vader onbekend en moeder Son van Petronella vermeld op een
document Nationale Militie Provincie Utrecht ligting 1839 een Algemeene Signalemants-Staat der nalatige Dienstpligtigen
welke moeten worden opgespoord een lijst met 9 kolommen met zijn Signalement zoals kleur haar, geboorteplaats enz. jaar
1839 (6)
Son van Willem * 04-06-1820 zoon van vader onbekend en moeder Son van Petronella vermeld op een document Nationale
Militie Provincie Utrecht ligting 1839 een Algemeene Signalemants-Staat der nalatige Dienstpligtigen welke moeten worden
opgespoord een lijst met 9 kolommen met zijn Signalement zoals kleur haar, geboorteplaats enz. jaar 1839 (6)
Sondag R. M. een ontvangst van een ordonnantie jaar 1841 (1)
Sondag R. M. nr. 90 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)
Sondel aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Sonderdijk Hm. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar
van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste
gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon
bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)
Sonderhuis Joannes geb. Oldenzaal, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,
welke zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4)
Sonderland E. A. 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)
Sonderland P. A. te Lutkewierum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze
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eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter
ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)
1017B, 5
Sonderman Bernardes staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
22-08-1814
somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van
gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli
1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
1017A, 5
Sonderman Bernardes wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding
22-08-1814
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)
764 +765 +
Sonderson (Sandersen) Hans Christiaan komende van Bergen in Noorwegen beladen met Klip Visch met als bestemming
789 + 806-808 Vigere in Portugaal met als Kapitein op de Loven van Sunderberg gestrand te Ameland op den 10e augustus enz., tevens een
+ 810
brief ondertekend door Sandersen Hans C. met betrekking de verkoop van de geborgen goederen uit zijn schip, ook Reichard
13-08-1823
J. H. van beroep Chirurgijn het betreft de geborgen Klip Visch en ter voorkoming van besmettelijke ziekten dat onder de aarde
te begraven enz. jaar 1823 (10)
79 nr. 7
Sondervan B. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen
31-03-1814
tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie
jaar 1814 (5)
19
Sondervan K. J. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm
08-12-1814
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)
26/1-C, 75
Sonker de Sutse Fabes te Dantumadeel 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document; staat der benodigde certificaten &
07-01-1825
extracten uit de Stamboeken der korpsen van de Militie, ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)
418 blz. 2
Sonnaville de P. te Alkmaar, Medicinale Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle
07-10-1818
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)
51-D
Sonnaville Medecine Docter te Alkmaar, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz. jaar 1825 (2)
05-01-1825
785/9, 2
Sonne J. C. Kapitein is met zijn schip de Margaretha Sophia vanuit Texel op 5 Mei vertrokken naar Kopenhagen staat vermeld
midden
op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met
07-05-1839
haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz.
jaar 1839 (4) dossier (8)
193
Sonnega aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
18-03-1820
Noord Braband jaar 1820 (2)
1143
Sonnega Hendrik Willem Veldwachter te Leeuwarden, jaar 1916 (2)
24-07-1916
328-39
Sonnega---- Kerk van Sonnega wordt als eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in
11-05-1819
de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz. met 6 kolommen zoals de benaming, plaats, pondematen en Rijnlandsche Morgen
, Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)
340-A
Sonnema A. F.---- Haaksma Uilke Klaases, Smid Klaas Harmens, Haaksma Witzen Klaas , Herberg v.d. Teeke Pijtters,
18-03-1817
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)
833-2
Sonnema A. F. te Anjum 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
Oostdongeuitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
radeel
enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
708-5_26a
Sonnema A. te Anjum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte)
20-07-1841
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)
615-2, 26,3
Sonnema A. te Anjum 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 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)
1360
Sonnema A. te Hardegarijp een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het aanleggen van een
14-09-1916
bruggetje op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Hardegarijp, sectie enz. met een tekening
(Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (10)
1179-72
Sonnema F. A. wegens geleverde Kalk en Arbeidslonen aan de Barak te Anjum, hij komt voor op de Rekening van Militaire
08-11-1813
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)
708-5_26a
Sonnema F. te Anjum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte)
20-07-1841
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)
255-B
Sonnema Jacob 422 Sneek 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)
19
Sonnema P. A. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm
08-12-1814
behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar
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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)
Sonnema S. te Anjum 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)
Sonnema S. 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)
Sonnema S. 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)
Sonnema Willem, 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)
Sonsbeeck van J. A. Beursplein 5 Amsterdam Onderwerp Belgische vluchtelingen jaar 1916 (3)
Sontag Andries betaald jaarlijks fl. enz.uit een Huis op de Breede Nieuwstad bij de Witte Helm enz. en wordt vermeld in de
Grote Grondpachten die weer staan op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden
zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809 op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad
Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht) en met ingang van 1
Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60)
Sontag Lourens (overl)---- Ceth C, en Atsma R. H. beide Wagtmeester te Leeuwarden van hun tractement wordt ingehouden
van ieder de somma van fl. 22.75 wegens dubbel ontvangen ractemet enz. tevens wordt genoemd Sontag Lourens (overl), jaar
1818 (2)
Soodt Barend, 334 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)
Soolsma Ale, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Soolsma Ale, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (3)
Soolstra Klaas D. 106 en Heerenveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld
in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de 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)
Soolstra Klaas Douwes * 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)
Soolstra Klaas Douwes 102 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)
Soolstra Klaas Douwes 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)
Soolstra Klaas Douwes 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)
Soret Jean Baptiste * 27-01-1803 Aublain; 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)
Sorgdrager C. P. Leeraar en Opziender van de Doopsgezinde Gemeente te Hollum, Ballum en Nes op hij wordt vermeld in een
document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende enz. jaar 1815 (2)
Sorgdrager Cornelis Pieters---- Asbeck zu Berge und Munsterhausen G. F. Baron van, Grietman van Ameland ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het rekeste van Sorgdrager Cornelis Pieters te Hollum Leeraar en Opziender
bij de Doopsgezinden enz. jaar 1815 (2)
Sorgdrager Cornelis Pieters---- Sorgdrager Pieter Cornelis * 24-12-1795 z.v. Sorgdrager Cornelis Pieters (moeder niet
genoemd) 15 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk)
Baron van, Grietman van het Eijland Ameland 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)
Sorgdrager J. 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)

8375

708-5_5b
20-07-1841

8211

988-3, 5
Bladzijde 5
26-09-1839
949/6-5
00-00-1841

8386

6423

541G
25-10-1817

8352

220/18
00-00-1841
19-A
14-01-1825
1186
25-11-1823

6865
6100

6855
6866

6830
8201

8120

6675

6872
9183
9725

11-A
08-10-1824
29-01-1825
7-A
7-A
21-01-1824
785/9, 2
07-05-1839

254
1072/14
29-10-1838
199
07-05-1818
06-04-1825
78-A
1198
05-08-1916
Deel 2
Blz. 203
00-00-1899

9725

Deel 2
Blz. 192
00-00-1899

9725

Deel 2
Blz. 182
00-00-1898
Deel 2
Blz. 208
00-00-1900
Deel 2
Blz. 187
00-00-1898
Deel 2
Blz. 176
00-00-1897

9725

9725

9725

9725

9725

9725

Deel 2
Blz. 177
00-00-1897
Deel 2
Blz. 183
00-00-1898
Deel 2
Blz. 182
00-00-1898

Sorgdrager J. te Almenum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M.
Assessor van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Sorgdrager J. te Almenum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit
andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Sorgdrager J. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de
Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de
dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Sorgdrager Pieter Cornelis * 24-12-1795 z.v. Sorgdrager Cornelis Pieters (moeder niet genoemd) 15 is zijn volgnummer, hij
staat vermeld in een door Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland
Ameland 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)
Sorgdrager Pieter, Zeilschipper Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm,
opkruiend ijs. Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers jaar 1838-1839-1840-1841 (8)
Sotheau A. J. H. , Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de
Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats, en betaling 4e kwartaal 1824, jaar 1825 (4)
Sotheau A. J. H.---- Camerijk, Majoor Chirurg, wegens zijn overlijden is de post als officier van gezondheid bij de
strafgevangenis vacant en zal worden waargenomen door Collard J. officier van gezondheid en Sotheau A. J. H. officier van
gezondheid , beide officieren bij de 8e afdeling Infanterie enz. jaar 1823 (4)
Sotheau A. J. H., een lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde kwartaal, met
Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824
Sotteau A. J. H. en Collart J. Officier van gezondheid worden naar elders verplaatst en voor de waarneming in de
gevangenissen te Leeuwarden worden benoemd en aangesteld tot officier van gezondheid Seelig J. H. en tot ass. Chirurgijn
Boomhouwer C. H. L. op een toelage van enz. jaar 1825 (6)
Soub…? van H. M. te Sneekstaat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de
kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4)
Soule ….? Kapitein met het schip de Francis Ann van Havre naar Petersburg staat vermeld op het document de
Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook
rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4)
dossier (8)
Soulsby Th. Rotterdam Schipper op de Integrety, jaar 1838
Soulth ….?, staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het
grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende, zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen)
enz. jaar 1818 (5)
Soutendam J. te Goes wegens het niet voorzien zijn van Patent als Boekhouder pgemaakt procesverbaal enz. jaar 1825 (4)
Soutendam Jan, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Souverein Jan, 4e Regiment Vestingsartillerie, gaat naar Bilbao, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899
(2)
Souverein Jan, 4e Regiment Vestingsartillerie, gaatnar Bilbao, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899
(2)
Souverein Johannes , 4e Reg. Vestingsartillerie naar Spanje, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
Souverein Johannes , 4e Regiment Veld Artillerie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1900 (2)
Souverein Johannes , 4e Regiment Vestingsartillerie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
Souverein Johannes naar Spanje 4e Reg. Vestingsartillerie 1e Reg. 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 1897 (2)
Souverein Johannes naar Spanje, 4e Reg. Vestingsartillerie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien
niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land
en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Souverein Johannes, 4e Reg. Vestingsartillerie gaat naar Bilbao, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898
(2)
Souverein Johannes, 4e Reg. Vestingsartillerie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
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Souverein Johannes, 4e Reg. Vestingsartillerie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd
bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)
Souverein Johannes, 4e Regiment Vestingsartillerie gaat naar Aberdeen, Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar
voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7
kolommen info. jaar 1899 (2)
Souverein Johannes4e Regiment Vesting Artillerie gaat naar Bilbao, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898
(2)
Souverijn Hedrikus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Soveele Pijtter aan hem wordt betaald voor het perceel no. Sub 8 en wel f. 63-10- enz. hij wordt vermeld in een document
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)
Spa Pieter J., 156 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)
Spa Pieter J., 241 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)
Spa Pieter J., 25 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)
Spaa Pieter J., 116 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)
Spaak Egbert te Munnekezijl, Beurt en Veerdienst van Munekezijl naar Dockum, 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).
Spaan Albert Hylkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)
Spaan Hylke Feddes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)
Spaan J. predikant te Piershil hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden.
Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit enz. hebben goedgevonden en verstaan
hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Bodde D. enz. jaar 1816 (4)
Spaan J. Predikantb te Piershil tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen
Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door
de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Spaan J. te Hoogeloon, 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
Spaan J. te Hoogeloon, 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
Spaan J. te Piershil 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)
Spaan J. te Piershil, 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)
Spaan J. te Rockanje Gecommitteerde 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)
Spaan J. te Rockanje Predikant 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)
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Spaan Johannes Hylkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)
Spaan Matthijs 301 is zijn volgnummer en Leiden 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)
Spaan Trijntje Hendriks, wordt vermeld Nominatieve staat no. 60 der kinderen in de Gemeente Kollumerland en Nieuw
Kruisland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Spaandonk van Adriaan * Oud Gastel 09-12-1809, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment,
lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige
Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Spaans A. F. heeft 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)
Spaanstra Albert Twijzel Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Spaanstra (Bowinus Jans)---- voor meer tekst zie bij Zijlstra Rein Greelts , Koopman wonende te Dragten, Zijlstra Greelt
Reins Beurtschipper wonende te Nijehaske, Hijlkema Klaas Tjalles eigenaar wonende te Bergum, Kuipers Sipke Rienks
eigenaar en Koopman te Hardegarijp in hoedanigheid als gezamelijke eigenaren voor 2/3 in het sedert het jaar 1696 bestaand
geoctrooid beurtveer van Dragten op Leeuwarden en Sneek v.v. enz. , jaar 1879
Spaanstra Albert Achtkarspelen Veldwachter, jaar 1920 (3)
Spaanstra Arjen Iebeles dat hij zig bij zijn Corps heeft vervoegd maar nog een schuld van enz. heeft achtergelaten jaar 1825 (2)
Spaanstra Arjen Iebeles, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen
info) van de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz. jaar 1825 (4)
Spaanstra B. J. Stoomboot Ondernemer, jaar 1879
Spaanstra Bowinus Jans ---- voor meer tekst zie bij Kooistra Bouwe Boukes Schipper en Koopman te Dragten en Spaanstra
Bowinus Jans Goud en Zilverwerker aan de Vischmarkt te Groningen en Uilkens Henderikus Harmannus, Koopman te
Groningen, in een geschreven en door hen getekend document, jaar 1879
Spaanstra Bowinus Jans Goud en Zilverwerker te Groningen Ook ondernemer Schroef Stoomboot Dienst , jaar 1879 Dossier
(21) + Reglement en Prijslijst (26)
Spaanstra Bowinus Jans Goud en Zilverwerker te Groningen, Ook ondernemer Schroef Stoomboot Een Borgstelling (Notariele
akte) , jaar 1879 Dossier (5)
Spaanstra Bowinus Jans---- Lit Nicolaas Willem, Architect en Kamerlingh Willem, Boek en Papierhandelaar beide te
Groningen wonende enz. enz. waarbij aan Spaanstra Bowinus Jans Goud en Zilverwerker te Groningen en aan Kooistra
Bouwe Boukes, Schipper en Koopman wonende te Dragten tot wederopzegging vergunning is verleend tot het oprichten van
eene Schroefstoombootdienst Dragten-Sneek en Dragten-Leeuwarden (dit is een notariële akte van Noaris Muller R. I. J. te
Groningen) jaar 1879 (10)
Spaanstra Bowinus Jans Schipper en Koopman Ook ondernemer Schroef Stoomboot Onderwerp Borgstelling , jaar 1879
Dossier (5)
Spaanstra Bowinus Jans Schipper, Ook ondernemer Schroef Stoomboot Onderwerp, verleende concessie , jaar 1879
Spaanstra IJbele Jans Onderwijzer der Jeugd te Ureterp, door de dood van de Ontvanger titalaris te Ureterp wordt voornoemde
voorgedragen voor deze functie enz. jaar 1841 (3)
Spaanstra Jan Iebeles---- Pool Pieter Klazes, Arents Sake, Drost Jan Jacob, Bijzit Hendrik Ferdinant, Jans Jan, Wiegers Klaas
en Spaansra Jan Iebeles allen te Dragten wonende er is besloten tot verkoop van hun in beslag genomen goederen enz. jaar
1814 (1)
Spaanstra Jan Jebeles 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)
Spaanstra Jan Sebeles 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)
Spaanstra Jelle de weduwe 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)
Spaanstra Jelle 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)
Spaanstra Jelle Jurjens, 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)
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Spaanstra Jelle Jurriens 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)
Spaanstra Jelle Jurriens 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 363
Spaanstra K. 18 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland 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)
Spaanstra Klaas---- Arendsz. Tjeerd Assessor van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat hij Spaanstra Klaas die nog meer dan een uur van deze Grietenij af woont op te sporen om
hem enz. jaar 1817 (1)
Spaanstra P. Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881
Spaanstra Pieter Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1888
Spaanstra Rindert Sienes te Smallingerland 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)
Spaanstra Sijtze Heinses, 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)
Spaanstra Veldwachter te Achtkarspelen, jaar 1920 (2)
Spaanstra Ybele---- Hij staat op de lijst met sollicitanten voor de functie van onderwijzer op de scholen van de dorpen Nes en
Wierum met de daarbij behorende lijst van het examen , vrij gekomen door het bedanken van Jager Willem Dirks te Nes en
door het overlijden van Meinema Jan Franzen enz. jaar 1841 (7)
Spaarnewoude (de kerkmeesteren van de R. K. Kerk der gemeente aldaar) , Hij wordt vermeld op een document De raad en
rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz. aan den
Rentmeester der Domeinen van Noord Holland en Utrecht jaar 1818 (4)
Spain J. Engeland Schipper op de Elisabeth staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In en Uitgaande Regten
en Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen informatie zoals van welk land
het schip de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7)
Spal van J. te Koedijk Predikant Classis van Alkmaar wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met
de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten
gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818
(5) dossier (24)
Spal van T. Predikant te Koedijk tot Secundus voor de Classis van Alkmaar als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen
Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door
de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke
Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Spal van T. te Andijk, 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
Spal van T. te Koedijk Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een
document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te
doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der
Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Spal van T. te Koedijk 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)
Spall van T. te Alkmaar , 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)
Spall van T. te Andijk, 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
Spall van T. te Koedijk, 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)
Spall van T. te Koedijk, 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)
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Span B. B. te Jelsum 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)
Span Bavius Amersfoort Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1)
Span Bavius slagter te Huizum, een dossier met processtukken een procesverbaal wegens op 22 febr. 1841 slachten van een
nuchter kalf enz. enz en tevens aanwezig de Rolle van stukken en alle dossierstukken jaar 1841 (36)
Span Bavius, Boer te Bozum met (47 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)
Span Sjoerd 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)
Span Wijbren Bavius 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)
Spandau B. Heerenveen, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken wegens de veraccijnsde goederen in de Grietenij Idaarderadeel (als leverancier van Dranken in de maand Augustus)
met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Spandau Antje Karels 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)
Spandau B. te Heerenveen staat 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)
Spandau B. te Heerenveen 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)
Spandau Bote te Heerenveen is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Spandau H. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd Staat der
openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe
Belastingen van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane posten met 8 kolommen informatie totaal 25 personen
enz. jaar 1839 (3)
Spandau te Heerenveen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco
Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van
wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de
Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)
Spandauw B. te Heerenveen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Spandauw B. 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)
Spandauw B. te Heerenveen, Onderwerp; het uitstellen van het advies op hun request en vele andere correspondentie met/van
de belastingen enz. ook een handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1814 (20)
Spandauw B. te Heerenveen, wordt vermeld op: Staat van de dubbelen der Consent billetten vanuit andere binnen deze
gemeente Weststellingerwerf ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841 als verkoper met vermelding van
hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Spandauw Reinder 5 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)
Spandaw B. te Heerenveen is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Spandaw B. te Heerenveen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Schoterland in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Spandaw B. 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)
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Spandon B. 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)
Spandon B. 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)
Spandou Bernardus Geert 79 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)
Spandou H. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)
Spandouw ….? De weduwe staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook
wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
Spandouw B. te Heerenveen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Spandouw B. te Heerenveen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel
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)
Spandouw Bernardus, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828
(4)
Spandouw Betske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828
(4)
Spandouw Roelof 8 is zijn volgnummer in de Gemeente Doniawerstal Bataillon Artil. No. 4 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Spandouw Roelof staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. de geboortplaats enz. genaamd
Nominative Staat der Manschappen van het Bataillon Artillerie Nationale Militie nr. 1 enz. jaar 1816 (2) dossier (12)
Spandte Heerenveenj ouw staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden 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)
Spanga aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Spanga, ---- 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)
Spangenberg Fredereik Willem, 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)
Spangenberg F. W. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd
bij besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier (7)
Spangenberg F. W. 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)
Spangenberg F. W. te Buitenpost staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door
de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Spangenberg Fred. Wil. , Controle Bergum Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de
voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier
(10)
Spangenberg Frederic Wilhelm hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding
van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Spangenberg Frederik Willem Buitenpost, 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)
Spanger K. D. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen
van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Spanjaard ….?---- Coenen Jannes te Wolvega wegens expresse reizen naar Steenwijk wordt ook in genoemd de weduwe
Spanjaard ….?, zijn declaratie wordt vermeld in een document genaamd Declaratie van Kosten opgemaakt bij mij schout van
de Gemeente Wolvega wegens onderscheidene verschoten zo van transporteren van reisende persoonen Sampt expressen als
andere kleinigheden jaar 1815 (3) dossier (23)
Spanjaard Hoogstad Cornelis staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten
en jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)
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Spanjaard Hoogstad Cornelis wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter
Provinciale Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der
betaalrol hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (6) complete dossier (8)
125,
Spanjaard J. Boekverkoper te Heerenveen, wordt vermeld op de staat van het geen nog wegens de menues depenses en frais de
125e-2v
parquet van den regtbank van eersten instantie zitting houdende te Heerenveen over het jaar 1813 moet worden uitbetaald enz.
16-02-1814
jaar 1814 (5)
47-35 t/m 39
Spanjaard Jan.---- Tuijmelaar Hendrik , Koopman te Heerenveen, Gorter W. S., Lang de Popke als Dorpregter, Spanjaard Jan
07-10-1818
Boekhandelaar te Heerenveen, Kromhout Wiebren Baukes in 1811 Timmerman te Heerenveen, Bult Johannes Jans , dit
document betreft uitbetalingen aan voornoemde personen wegens geleverde diensten en/of Leverantie’s enz. verder gaat het
dossier erover dat er geld verdwenen tevens een getekende verklaring van enz zie ook voor meer tekst b.v. Gorter Wigle
Sjoerds Jaar 1818 (5) totale dossier (45)
47-18
Spanjaard P. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland enz. jaar 1818 (3) totale
07-10-1818
dossier (45)
204, 1-5
Spanjaard Pieter Enkhuizen, reclamant betreffende de lading van het vergane schip Thetis, wordt vermeld op eene opgaaf
27-02-1822
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)
810
Spanjaard Pieter te Enkhuizen Onderwerp; een autorisatie voor afgifte van goederen als gelastigde van de heren Luning Gagel
23-10-1821
& Co. Te Antwerpen jaar 1821 (1)
749
Spanjaard Pieter, commissionair te Enkhuizen, een handgeschreven brief met zijn handtekening in kwaliteit als gelastigde van
03-10-1821
de heeren Cordes & comp. te Amsterdam volgens onderhandse Procuratie d.d. 22e september dezer jaars geregistreerd te
Dokkum worden ook in genoemd Leuning (Luning) Gogel & Comp te Antwerpen en de Kapitein Osterbladh Jacob gevoerd
hebbende het Brikschip de Thetis genaamd op weg van Gamla Carlebij op weg naar Antwerpen en de 13e september zijn schip
heeft verloren nevens het dorp Wierum op de zogenaamde Henstewal, de procuratie is ook aanwezig, als getuigen hebben
ondertekend Nauta Wiebe Paulus van beroep Zeilmaker en Rijzenga Jan Paulus van beroep Korfmaker, verder genoemd
Schelle van G. als ontvangen te Dokkum voor regt , enz. jaar 1821 (9)
30-12
Spanjen van Lammert moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste
09-01-1817
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)
395
Spanjer Hendrik, Banketbakker, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke
30-05-1818
middelen aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
191-23
Spanjer Jacob T. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de
06-03-1814
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)
Deel 2
Spanjer Kapitein op de Jan Pieters Koen komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
15-09-1891
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)
13
Spanjer Karel Dirks Veldwachter te Ried gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente
19-10-1882
Veldwachters en ander Politiepersoneel in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)
A-25
Spanjer Klaas Willems, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
14-02-1834
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
25-B
Spanjer Klaas Willems, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
08-02-1836
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (6)
25-A
Spanjer Klaas Willems, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke
05-02-1835
Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (9)
36-C
Spanjer Simon Geerts---- Ram Klaas Klazes 20 jaar, en Klein de Anna Maria weduwe Spanjer Simon Geerts Bij vonnis van
16-10-1824
de rechtbank te Leeuwarden genoemde personen hebben de genoemde personen zich schuldig gemaakt aan het niet aangeven
voor de Nationale Militie, met een straf van o.a. 1 maand gevangenis, jaar 1824 (2)
A-25
Spanjer Willem Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van
14-02-1834
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)
25-B
Spanjer Willem Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
08-02-1836
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (6)
25-A
Spanjer Willem Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke
05-02-1835
Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (9)
1315-22
Spanjersberg Jacobus , Kurassier afdeling Kurassiers no. 3 * 31-12-1819 Delft , hij wordt vermeld op een Nominative Staat
09-10-1839
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)
379
Spanneburg Laas Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
03-06-1819
jaar 1819 (3)
424-27
25- Spannenborg Sybren 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)
1733
Spannenburg ----- A.N.W.B. een aanvraag op briefpapier met briefhoofd, voor een vergunning tot plaatsen van een wegwijzer
22-11-1918
bij Spannenburg jaar 1918 (14)
97
Spannenburg Akke geboren Vettevogel te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij
23-04-1814
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)
453
Spannenburg L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
03-05-1822
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
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Spannenburg 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)
Spannenburg L. te Arum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Spannenburg Laas, 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)
Spannenburg Pieter K. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den
Dorpe Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en
Cuperus Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814
(3)
Spannenburg S. de weduwe, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met namen van 600 gezinnen die >>> als een der
ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus
vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten
dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale
dossier/lijst (31)
Spannenburg S. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen 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)
Spannenburg 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)
Spannenburg S. te Harlingen Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met
vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Spannenburg Sybrand Laazes------- Houtsma Willem Sipkes en Houtsma Tjardus kooplieden te Harlingen verklaarden enz.
dat Spannenburg Sybrand Laazes koopman alhier als gelastigde van Nagtegaal Jan B. te Ameland heeft ontvangen van de heer
Anker Jan, Koopman van de firma van Brouwer Anker en enz. enz. betreft het schip de Twee Gezusters met kapitein Adroen
Anne Anderson jaar 1818 (4)
Spannenburg Sybrand Laes, Koopman te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document
; dat zij na diverse pogingen bij de Koning en gedeputeerde staten een verzoek tot ordonnantie tegen de stedelijke regering
van Harlingen om op de z.g.n. Kleine Sluis deze te herstellen en gangbaar te maken enz. enz. jaar 1823 (4)
Spannenburg Sybrand Sakes, Koopman te Harlingen, een handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1824 (3)
Spannenburg T. L. te Sneek, hij staat op een document van Belasting , dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is
gegeven van betaling enz. enz. jaar 1823 (4) dossier (8)
Spanning van Frans Jans te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz.
jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Spannum van F. J. te Bolsward is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Spannum,---- Varkensziekte deze heeft zig geopenbaard in Welsrijp, Bajum, Spannum maar omdat de Veearts 1e klasse
Greuve verlof heeft en zig te Amsterdam bevind wordt er voorgesteld de Veearts 2e klasse Pas E. te Hallum beschikbaar te
stelllen enz. enz. jaar 1823 (2)
Spans Arendje, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en
Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel jaar 1819 (4)
Spans B---- Terguin J. O. hij wordt vermeld in een ondertekend document van de Arrondissements Inspecteur aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Executiekosten inzake Spans B. enz. jaar 1841 (3)
Spans Barendje, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en
Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel jaar 1819 (4)
Spans Geertje, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en
Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel jaar 1819 (4)
Spans Harm, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en
Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel jaar 1819 (4)
Spans Maartje weduwe van Hollander J. , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt
Onderwerp: Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel
jaar 1819 (4)
Spar Pieter Thomas 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)
Sparre Gosen 255 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)
Sparrius Lourens , Zeemilitie , gaat op haringvisserij, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2))
Sparrius Antoon Geerts te Ballum en Metz Oeke Diks van Nes beide te Ameland wonende dat de eerstgenoemde sedert 21
maart 1804 bij akte van aanstelling als adsistend en de laatstgemelde zedert den 11e mei 1808 bij den geregte van Ameland
hebben gediend enz. enz. Onderwerp: hun jaarlijks racteent en Nieuwjaarsgeschenk enz. jaar 1815 (5)
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Sparrius Jacob, Soerabaja, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register
van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Sparrius Jacob, Suriname, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register
van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of
Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)
Sparrius Jacob, 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 1877 (2)
Sparrius Jacob, 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 1878 (2)
Sparrius Jacob, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens,
tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, 5 kolommen info. jaar
1875 (2)
Sparrius Lourens, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)
Sparrius Lourens, Zeemilitie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet
ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot
uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)
Sparrius Marten Hendriks te Hollum ;Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Sparrius Marten Hendriks Veldwachter te Hollum 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)
Sparrius Marten, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Sparrius Marten, 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)
Sparrius, Betje Hendriks weduwe van Wiebe Gerrits Staal, Memorie van aangifte van zijn nalatenschap, met o.a. een
handgeschreven brief met haar handtekening jaar 1841 (8)
Spayard de Woerde te Roordahuizum 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)
Specerijen en kruiden ---- Prijscourant 1841 van alle kruiden en specerijen in het derde kwartaal van 1841 (3)
Specerijen,---- Prijscourant 1e kwartaal 1825 betreffende Specerijen en Kruiden, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch Baarden
en Droogerijen opgemaakt door Waaijenburg van H., Ysendyk van E. G., Staedel P. J. , Vries de G., Calkoen P. , Romijn
P., Scholten J. R. , Spreekens van B. allen te Amsterdam wonende jaar 1825 (3)
Specht Grijp Fhilippus rector der Latijnsche school te Hindelopen onderwerp; zijn tractement van fl. 150, jaar 1815 12)
Specht Grijp P. Predikant te Tiel hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der
Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit enz. hebben
goedgevonden en verstaan hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Gogh van ….? die beroepen is naar Benschop jaar 1816 (4)
Specht Grijp P. te Echt, 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)
Specht Grijp P. te Tiel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk
(Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling,
Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
Specht Grijp P. te Tiel, 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)
Specht Grijp P. te Tiel, 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
Specht Grijp te Tiel Scriba Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de
Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz.
het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in
de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)
Specificatie van kosten voor vervoer van Buskruit van Harlingen naar Leeuwarden door Rood Jan J., Gorter Johannes, Kief J.,
Bos Barend M. jaar 1814 (6)
Speelma Wobma (Jonkheer) Helenus Marinus staat vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het
Gerechtshof van Vriesland met functie en tractementen enz. jaar 1839 (6)
Speelma Wobma Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de
te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Speelman Wobma Helenus Marinus 35 jaar , Hij staat op een document van voordracht voor de post van Regter te
Leeuwarden i.p.v. Brantsma Gerardus Samuel met vermelding van voormalige en tegenwoordige beroep woonplaats en een
kolom aanmerkingen jaar 1823 (2)
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Speelman Wobma Jonkheer H. H. is benoemd tot regter te Leeuwarden i.p.v. de op zijn verzoek eervol ontslagen Wierssen
van W. L. , en benoemd tot plaatsvervangen regter Catz J. Cz. i.p.v. Le Maire (Maire Le) die benoemd is tot regter enz. jaar
1823 (1)
Speelman Elisabeth , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen
der maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (6)
Speelman Elisabeth, 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)
Speelman Elisabeth, 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)
Speelman Elisabeth, 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)
Speelman Elisabeth, 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)
Speelman H. M. Hij wordt benoemd en beedigd als Burgemeester van Harlingen jaar 1883 (4)
Speelman Jelmus, 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)
Speelman Lijsbeth Sjirks, 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 1831 (2)
Speelman Meljus kind van Speelman Elisabeth, 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)
Speelman Meljus kind van Speelman Elisabeth, 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)
Speelman Meljus, 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)
Speelman Meljus, 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 1831 (2)
Speelman Meljus, 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)
Speelman Miljus? te Wijmbritseradeel, 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)
Speelman Symen, 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)
Speelman van Heeswijk Cornelis Jacob Ridder Baronnet Heer van Heeswijk en Dinther bewijs van verheffing in de Adelstand
voor hem en zijn wettige kinderen en zijn afstammelingen tot Jonkheer en Hoogweledelgeboren jaar 1822 (8)
Speelman Wobma Helenus Marinus, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van
Heerenveen jaar 1818 (4)
Speelman Wobma ….? Fungerend Controleur der directe belastingen controle Heerenveen heeft zig begeven en vervoegd bij
de Schout Luxwolda M. (Marcus) van de Gemeente Akkrum en samen begeven naar het kantoor der belastingen aldaar waar
aanwezig was Eyck van W. Provisioneel belast geweest met de waarneming der functie van Ontvanger de Directe Belastingen
en de heer Bienema F. de Nieuw aangestelde ontvanger enz. zijn wij tot overdragt van dat kantoor overgegaan met vermelding
wat er in kas was en welke documenten er aanwezig waren enz. jaar 1815 (7)
Speelman Wobma ….?---- Siderius ….? Inspecteur der Bealstingen over het Arr. Heerenveen, Speelman Wobma ….? Arr. en
ordinaris Ontvanger der Belastingen op het Heerenveen, Meinardie ….? ordinaris Ontvanger der Belastingen te Strobosch en
Alowijn ….? ordinaris Ontvanger der Belastingen op Terschelling zij moeten nog de eed afleggen en worden daarop
aangesproken enz. verder genoemd de heer Alowijn ….? te Noord Holland jaar 1817 (1)
Speelman Wobma ….? Van beroep Advocaat ter Leeuwarden met als onferwerp het huisje op het Zuiderhavenhoofd te
Harlingen waar woont Deurnat ….? enz. jaar 1815 (3)
Speelman Wobma ….?, hij wordt benoemd en aangesteld tot Ontvanger Particulier te Sneek en heeft op heden in mijne ( De
Minister) handen den Eed tot dien post afgelegd enz. jaar 1821 (1)
Speelman Wobma---- Gaastra P. geemployeerde ten kantore particulier te Sneek aan mij hebbende ingezonden eene Notarieele
procuratie door den ontvanger particulier Speelman Wobma als door eene ziekte zijn de de mazelen zijn waarneming enz. enz.
jaar 1822 (1)
Speelman Wobma H. H. , Eerste Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel
van de Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij
zijn samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)
Speelman Wobma H. M. hij wordt aangesteld als Ontvanger Particulier te Sneek met een salaris van fl. 4000.= per jaar en een
borgtocht van fl. 18000.= i.p.v. Bakker J. M. die overleden is wordt ook in genoemd Gaarta T. waarnemende het kantoor
Particulier te Sneek jaar 1821 (1)
Speelman Wobma H. M. onderwerp een borgtocht wegens zijn benoeming als ontvanger, jaar 1815 (2)
Speelman Wobma H. M. thans Ontvanger der In en Uitgaande Regten en Accijnsen te Leeuwarden wordt benoemd tot
Ontvanger Particulier te Sneek en den 1e januari 1822 in functie te treden enz. jaar 1821 (8)
Speelman Wobma H.---- Ypey Eco benoemd tot rRchter te Heerenveen i.p.v. Speelman Wobma H. die benoemd is tot
Hoofdontvanger enz. jaar 1819 (2)
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Speelman Wobma Helenius Marinus Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren van Heerenveen met
vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)
Speelman Wobma Helenus Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Heerenveen
jaar 1816 (5)
Speelman Wobma Helenus Marinus 35 jaar , Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie, met candidaten voor
de post van Regter in de regtbank van eerste aanleg te Leeuwarden enz. i.p.v. de heer Vierssen van Willem Levius die
afstand van deze post heeft gedaan enz, jaar 1823 (4)
Speelman Wobma Helenus Marinus (met handtekening) hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel
der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Heerenveen, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag
van het 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)
Speelman Wobma Helenus Marinus , Rechter, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke
Ambtenaren in het arrondisement Heerenveen van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen met vermelding van
de bedragen, jaar 1817 (4)
Speelman Wobma Helenus Marinus 37 jaar, hij is candidaat voor het vervullen van de post van Rechter van Instructie in de
Rechtbank van Leeuwarden door de benoeming van Tromp Tiete Lolkes als vice President in de Rechtbank van Leeuwarden
en wordt vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (7)
Speelman Wobma Helenus Marinus---- Bakker Jan Minnes , Lootsma J. A. heeft zich vervoegd aan het kantoor van de
overledene Jan Minnes Bakker in leven Ontvanger van beroep te Sneek en in tegenwoordigheid van Gaastra Pieter als
gemachtigde in kwaliteit enz. enz. en de nieuw benoemde ontvanger Speelman Wobma Helenus Marinus enz. Onderwerp:
overdracht van het kantoor met een lijst van gelden enz. enz. de akte is ondertekend door Speelman Wobma, Lootsma J. A.
en Gaastra Pieter jaar 1822 (4)
Speelman Wobma Helenus Marinus benoemd als rechter te Heerenveen i.p.v. Nauta G. R. jaar 1815 (2)
Speelman Wobma Helenus Marinus Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Heerenveen
enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Speelman Wobma Helenus Marinus te Heerenveen, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Speelman Wobma Helenus Marinus te Leeuwarden, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Leeuwarden enz. en
ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar
1825 (4)
Speelman Wobma Helenus Marinus---- Vlink Y. op heden den 31e december 1893 heb ik burgemeester van Sneek begeven
naar het kantoor van de heer Speelman Wobma Helenus Marinustot dusverre ontvanger Particulier te Sneek teneinde aldaar
tegenwoordig te zijn bij de overgave van alle zig daar bevindende gelden en waarden aan den heer Cahais Samuel benoemden
agent van den Algemeene Nederlandsche dit stuk is door de drie genoemde ondertekend enz. jaar 1824 (2)
Speelman Wobma Helenus Marinus wordt vermeld (met handtekening) in een document Staat van het Personeel der
Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het
tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie
en salaris enz. jaar 1817 (4) dossier (18)
Speelman Wobma Helenus Marinus Ypey Eco te Leeuwarden, Hij staat in een document als candidaat voor de functie van
Rechter te Heerenveen i.p.v. Speelman Wobma Helenus Marinus die benoemd is tot Hoofd Ontvanger in en uitgaande rechten
enz. enz. jaar 1819 (6)
Speelman Wobma Helenus Marinus, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn
functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot
betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Speelman Wobma Helenus Marinus, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr.
Heerenveen over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Speelman Wobma Helenus Marinus, te Heerenveen Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke
macht aldaar, met zijn functie en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Speelman Wobma Helenus Marinus, Voordracht tot de functie van ontvanger te Heerenveen met geboortedatum en plaats ,
gehuwd, beroep enz. jaar 1814 (2)
Speelman Wobma Helenus Martinus wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 37 namen
van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen over het tweede kwartaal
1824 (5) dossier (15) jaar 1824
Speelman Wobma Hellenus Marinus, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen, jaar
1818 (4)
Speelman Wobma Jonkheer Helenus Marinus hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog
Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren
van het Provinciale Geregtshof van Friesland te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 2e kwartaal met 6
kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement, Jaar 1841 (5)
Speelman Wobma M. H. M. wordt voorgedragen voor de functie van regter in de regtbank te Leeuwarden i.v.m. het
desistement van Vierssen van Willem Livius een document van 4 kolommen met info. Enz. jaar 1823 (2)
Speelman Wobma Mr. 35 jaar, Hij staat vermeld op de lijst van Voordragt van de Candidaten ter vervulling van de post van
Regter in de Regtbank van Eersten Aanleg te Leeuwarden met vermelding van zijn voormalige en tegenwoordige functie’s
zijn Woonplats en een kolom met aanmerkingen, door het overlijden op 30 Maart 1823 van Mr. Gerardus Samuel Bountsma
jaar 1823 (2)
Speelman Wobma---- Zandstra G. W. , Deurwaarder Executant te Lemmer, een brief van de ontvanger particulier te Sneek
Speelman Wobma> (met zijn handtekening) aan de Gouveneur van Vriesland met een klacht over voornoemde Zandstra
wegens nalatigheid en weigerachtig gedrag. Jaar 1822 (2)
Speelman Wobma, Rechter te Heerenveen heeft zijn post voor een anderfunctie verlaten, en Wielandt bij absentie en dat alle
de deze reflexien kwamen te cesseeren toen de heer Ypey Eco enz. enz. bijgaand een lijst met het personeel der regtelijke
ambtenaren vann het arr. Heerenveen. Jaar 1819 (4)
Speelman.------ With de M. hij wil bekoming van zijn ontslag als ontvanger enz. enz. tevens solliciteren naar deze functie; de
Heren Speelman, Wobma en Mulier tevens Boelens van H., Beekkerk H. H. , Jongsma H. , Doesburgh van H., jaar 1818 (1)
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Speelmans Meljus kind van Speelman Elisabeth , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen met 8 kolommen zoals de ouders en/of
kinderen enz. jaar 1839 (6)
Speenstra Bouwe H. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Speerstra E. te Eesterga verzoekt vergunning tot het aanleggen van een slootdemping op zijn in eigendom hebbende perceel
kadastraal bekend enz. enz. te Oosterzee met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de
bouwvoorwaarden jaar 1918 (10)
Speerstra Ale, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Speerstra B, Veehouder te Koudum 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)
Speerstra Bouwe 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)
Speerstra Bouwe 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)
Speerstra Bouwe Haantjes Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
in het jaar 1819 (3)
Speerstra Bouwe 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 (10) hele dossier (30)
Speerstra Douwe Haantjes, 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)
Speerstra Gerben te Bozum, ,(deel 2) zijn benoeming als lid van het college van zetters van Baarderadeel enz. jaar 1819 (5)
Speerstra Gerben te Bozum,(deel 1) zijn benoeming als lid van het college van zetters van Baarderadeel enz. jaar 1819 (5)
Speerstra Haantje Jans, Hij staat vermeld als Tauxateur op een document Staat van de Reclames over ongebouwde
eigendommen waartvan Taxatie gevraagd is in de controle Rauwerd enz. jaar 1821 (2
Speerstra Jan Haantjes Onderwerp: de aanleg van een weg tussen de herberg de Drie Romers en de Stad Sneek, hij wenst een
schadevergoeding omdat er i.p.v. een brug een duiker wordt geplaats enz. met een Situatiekaartje jaar 1841 (9)
Speerstra Jan Hantjes 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)
Speerstra Jan Hantjes te Akkrum staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van
Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat
in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan
welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)
Speerstra Jan 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 (10) hele dossier (30)
Speerstra Pieter Eize, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Speerstra S de weduwe Rentenierske, 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)
Speet Jacob, 127 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)
Speet Jacob, 191 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)
Speetel Jean Bernard Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Aalst. Sergeant 4-1-1837 Overleden te Bonjol , (3) totaal
dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
Speijer Abraham Joseph, 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)
Speijer Eliaezer Aron, Harlingen, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen
voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats,
opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken,
Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz. jaar 1837 (4)
Speijer Elkan Aaron, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Speijers Judik , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
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Spek Antje Arends Paulus†, 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 (3)
Spek Arend Dirk Paulus, 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)
Spek Arend Dirks Paulus, 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)
Spek Arend Dirks Paulus, 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)
Spek Arend Dirks Paulus, 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)
Spek Arend Dirks Paulus, 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)
Spek Arend Dirks Paulus, 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)
Spek Arend Dirks Paulus, 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)
Spek Derk Arends Paulus, 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)
Spek Dirk Arends Paulus, 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)
Spek Dirk Arends Paulus, 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)
Spek Dirk Arends Paulus, 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)
Spek Dirk Arends Paulus, 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)
Spek Dirk Arends Paulus, 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)
Spek Geertje Arends Paulus, 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)
Spek Geertjen Arends Paulus, 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)
Spek Gertjen Arens Paulus, 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)
Spek J. Koopman te Vollendam (Volendam valt onder de hogere gemeente Amsterdam) is Patentpligtig en staat op een
document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10
kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren
(76)
Spek Karel Geb. 14-4-1810 Brunswijk. Fuselier bij het 8e bataljon infanterie van het Indisch leger “Bij vonnis van den
Krijgsraad te Semarang, van den 19den Januarij, geconfirmeerd door het Hoog Militair Geregtshof in Oost-Indië ter zake van
subordinatie, door het trekken van zijn geweer tegen, en het werpen van zijn bajonet naar den corporaal Allenback, tot
doodstraf veroordeeld zijnde, is die straf, bij resolutie van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, van den 17den
April daaraanvolgende, nr. 9, veranderd in vijf jaren kruiwagen straf” , jaar 1839
Spek Sjoerdje Arends Paulus, 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)
Spek Sjoerdje Arends Paulus, 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)
Spek Sjoerdje Arends Paulus, 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)
Spek Sjoerdje Arends Paulus, 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)

3700

39-A
04-02-1835

3700

39-B
04-02-1836

3700

39-C
06-02-1837

6418

255-A
00-05-1817

3701

24-D, 8-14
08-02-1842

3701

24-D, 8-14
08-02-1842

9465

Deel 2, 12
13-07-1863

8209

932/2, 34
10-10-1839
1083/2, 18
22-10-1839

8217

8224

1232-5
01-12-1839

6243

191-17
06-03-1814

6257

410-12
28-04-1815

6644

799
nrs.75-103
25-09-1815

6278

195-3
20-02-1817

3584

70, 71, 72
15-10-1846

3584

73
15-09-1846

8181

396/27, 232
15-04-1839
920-35, 36
19-11-1818
920-5
19-11-1818
30-C
gehuwden D
21-05-1824

6292
6292
6843

6388

85 - 87
08-06-1814

Spek Sjoerdje Arends Paulus, 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)
Spek Sjoerdje Arends Paulus, 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)
Spek Sjoerdje Arends Paulus, 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)
Spek Willem 252 is zijn volgnummer en Nieuwenbrug 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)
Spekboer Meintje Thijsses, wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Spekboer Meintje Thijsses, wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen
van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)
Spekman Hendrik te St. Jacobiparochie, Beurt en Veerdienst van St. Jacobiparochie, Oosthoek naar Leeuwarden, hij wordt
vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door
wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).
Spelde Jacob Groningen Schipper Overdekte Praam, jaar 1839
Spelde Jan Jacobs Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen
openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Spelde Jan Jacobs wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog openstaande
artikelen op het Memoriaal en in debet genomen zegel en registratie regten op 30 augustus 1839 en zaken betreffende de
Directe belastingen enz. jaar 1839 (4)
Spellekes zijn vrouw, 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)
Speller L. 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)
Spelling Roelof Egberts te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding
van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98
namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4)
complete lijsten (7)
Spelters Jacobus, Koperslager te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd
Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den
leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de
Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)
Spence C. R.---- Moens S. B. te Harlingen. Onderwerp: het in de vaart willen brengen van een 3e stoomboot tusschen
Harlingen en Londen met de naam Mountainier met als Kapitein Spence C. R. maar na drie proefvaarten is het schip
ongeschikt enz. jaar 1846 (8)
Spence C. R.---- Moens Simon Bernelot, Robinson A. G. en de stoomboot tusschen Harlingen en Londen met de naam
Mountainier met als Kapitein Spence C. R. maar na drie proefvaarten is het schip ongeschikt , maar het zijn engelsche schepen
en daar wel goedgekeurd ook worden de twee andere schepen de Magnet en Rapid genoemd enz. jaar 1846 (4)
Spengler L. L. van beroep Scheeps Kapitein, jaar 1839
Sperling ….? Sergeant Commandant van het detachement van het Bataillon Nationale Militie no. 1 hij heeft betaald aan de
Grietman van Achtkarspelen huisvesting en voeding van de 6e op de 7e Januari 1818 enz. jaar 1818 (5)
Sperling ….? Sergeant Commandant van het detachement van het depot der afdeling hij heeft betaald aan de President
Burgemeester van Leeuwarden voor huisvesting en voeding van de 7e op de 8e Januari 1818 enz. jaar 1818 (5)
Sperling Christiaan, 432 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)
Sperling Johan Christoffel---- Douma Izaak Jacobs, De schout van de Gemeente Oudega ( Haersma van Vierssen J. L.)schrijft
en ondertekend een brief aan de Commissaris van het Arr. Heerenveen dat eerstvermelde in zijn afwezigheid (mijne functie
waarnemende) en de door hem provisioneel benoemde officieren enz. bij gelegenheid der exercitieen aan alle mannen van de
Landstorm enz. enz. eenzijdig heben gestemd en dat het mij zeer vreemd voorkomt dat men tegen de benoeming van Douma
Izaak Jacobs met eenigen grond bezwaren enz. verder schrijft hij dat in het dorp Opeinde en wel op het Zwartveen een zekere
Sperling Johan Christoffel (bevorens noemde men hem Prins) enz. enz. , verder de schout van de Gemeente Oudega ( Haersma
van Vierssen J. L.)schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Friesland betreffende het conflict hiervoor genoemd
waarin vermeld dat hij getracht heeft de Gouveneur te spreken maar deze hierin blijkbaar niet geïnteresseerd was enz. verder
wordt genoemd Boer de Johannes Foppes jaar 1814 (4)
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Sperling L. uit een huis aan de Noordkant van de Nieuwe Buuren,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de
Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad
Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
Sperling Lodewijk, 467 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)
Sperling Simon, 257 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)
Spetter Jules, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Spickstra Feyke Tjisses te Idaarderadeel 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)
Spickstra Jochum Tjisses te Idaarderadeel 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)
Spiegel Willem* 01-11-1790 Dordrecht ---- Abeele van den Wouter (is te voren onder denaam van Willem Spiegel van het
Korps Rijd. Artill. Met een briefje van ontslag weggezonden) 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 juli 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)
Spiekhout Dirk * 14-12-1896 Jubbega Veldwachter, jaar 1920 (3)
Spiekhout Pieter * 31-08-1882 Hartwerd zijn aanstelling als Veldwachter jaar 1916 (3)
Spiekhout Pieter te Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente
Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1916 (1)
Spieksma J. A. te Birdaard 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)
Spieksma J. A. te Birdaard, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Spieksma J. 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)
Spieksma Pier Jacobus, 199R. 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)
Spieksma Pieter Jacobs 122 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld
op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Spienstra F. R. te Sijbrandahuis staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus
Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de
hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Spier L. J. staat vermeld op een document betreffende de gedelegueerden van de 2e klasse der Koninklijke Nederlandsche
Loterijen bij voordragt ingediend door Loncq G. J. Ontvanger der Koninklijke Nederlandsche Loterijen te Harlingen enz. jaar
1840 (5)
Spier L. nr. 109 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)
Spier Levi Joels wonende te Noordwolde komt voor als Corporaal in een document van de Commissaris in het Arr.
Heerenveen het betreft zijn request enz. jaar 1815 (2)
Spier Levie * 17-02-1818 Oldemarkt wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen informatie zoals
uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen
worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van Ontslag
weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden
komen voor) enz. jaar 1840 (6)
Spier Meijer J. te Kortezwaag, onderwerp: een request van hem aan de Gouveneur om admissie te mogen erlangen als debitant
in deze grietenij Opsterland voor de volgende Koninklijke Nederlandsche loterijen enz. jaar 1825 (3)
Spier Meyer Joel, Koopman te Kortezwaag een handgeschreven brief met zijn handtekening , onderwerp een request van hem
om als debitant van de ned. Loterj te mogen worden benoemd jaar 1824 (5)
Spiering J. A., Likeurstoker en Brander te Utrecht een hoger beroep tegen de belastingen, jaar 1841 (8)
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Spiering Jan Klases gehuwd met Jochums Akke---- Jochums Akke, Onderwerp; uitkering van de Armvoogden die niet wilden
betalen zolang het niet formeel is geconstateerd dat haar man Spiering Jan Klases dood is. Enz. jaar 1815 (1)
Spiering Klaasje Joh’s, 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)
Spiering Paulus Johannes, te Oosthem, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een procesverbaal te
voorkomen (2) jaar 1824
Spiering Richard Poul Muse te Hoek van Holland een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het
dempen van een sloot op zijn in eigendom hebbende. perceel kadastraal bekend te Jelsum enz. enz. , met een tekening
(Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (29)
Spiering Sijbren J. te IJlst komt voor in een document van opgegeven personen de jare 1795 ten gevolge van den
Revolutionairen tijd van hunne bedieningen zijn ontzet door herstelling in enz. jaar 1814 (4)
Spiering Sybren Johannes---- Jans Richtje weduwe van Oppedijk ….? Welke door het weigeren van de zogenaamde vriesche
verklaring in 1796 is vervallen geworden is hersteld in haar post als Ytigmeester der vaten en dientegevolge ontslagen Molen
v.d. Reinder Sjoerds maar die alsnog weigert de instrumenten af te geven omdat hij een schriftelijk ontslag wenst voorts is de
persoon van Spiering Sybren Johannes voormalige Tromslager oproepen enomroeper hersteld in die posten en de persoon van
Boer Uiltje Bokkes gewezen drager aangesteld tot Bode enz. van Spiering Sybren Johannes zit een handgeschreven en
getekende brief in het dossier, jaar 1814 (3)
Spiering Sybren Johannes schrijft en ondertekend een brief aan de geven met verschuldigde eerbied te kennen in een brief door
hen ondertekend gericht aan de Gouverneur van Vriesland dat hij zijn ambten als Trommeslager en Omroeper en Boelgoed
Oproeper en daar bij t’majoor en Bode Ambt omdat mijn enz. jaar 1814 (2)
Spieringa IJ. P. te Oosthem 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)
Spieringa IJ. te Oosthem staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Spieringa IJ. te Oosthem wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is uitgevoerd met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie
deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)
Spieringa IJ. te Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Spieringa J. te Oosthem staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Spierings A. A. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in
de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft 8 kolommen waaronder de rang,
geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)
Spiers J. , 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)
Spiers Jesaius---- Noorden van Pieter, Ruiter de Abraham, Beer de Jacob Levie, Beer de Mozes Levie en Spiers Jesaius
onderwerp: een request van hen aan de Gouveneur om admissie te mogen erlangen als debitant te Harlingen voor de 132 en
133e Koninklijke Nederlandsche loterijen enz. jaar 1825 (4)
Spies Gerbrand Martens Stollinga * 1818 Groningen 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)
Spiessens Pieter Jan * 02-11-1797 Bornhem; 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)
Spietalls Charles * 21-01-1808 Brussel, Korporaal in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van
militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de
Krijgsraad , uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Hoop van Alblasserdam in 1837 enz., en vervallen van den
Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond
enz. enz (4) dossier (20)
Spijer Eliazon Aron 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)
Spijk Huskes van der Johan Albert Constant te Lemsterland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd
Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz.,
enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als
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Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz.
jaar 1841 (4) document (9)
Spijk Huskes van der Johan Albert Constant te Lemsterland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd
Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz.,
enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als
Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz.
jaar 1841 (4) document (9)
Spijk Huskes van der Johan Albert Constant te Lemsterland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd
Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz.,
enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als
Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz.
jaar 1841 (4) document (9)
Spijk Huskes van der Johan Albert Constant te Lemsterland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd
Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz.,
enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als
Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz.
jaar 1841 (4) document (9)
Spijk Huskes van der Johan Albert Constant te Lemsterland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd
Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz.,
enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als
Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz.
jaar 1841 (4) document (9)
Spijk Huskes van der Johan Albert Constant te Lemsterland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd
Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz.,
enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als
Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz.
jaar 1841 (4) document (9)
Spijker Jan, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en
Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel jaar 1819 (4)
Spijker meine, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917
(5)
Spijker Sietze, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1917 (4)
Spijker Simon, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Spijkerman Doris, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Spijkerman Huibertus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Spijkermans Albert Hend’k 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)
Spijkers de Vries de Gialt---- Robert J. B. Majoor Commanderende het Depot van ’t bataillon Nationale Militie N. 3
ondertekend een brief aan de Gouverneur waarin vermeld dat de persoon Spijkers de Vries de Gialt onbekwaam is in den
active dienst enz. jaar 1815 (1)
Spijkers Engelbert, 470 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)
Spijkers Hendrik, 197 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)
Spijkman Elise Johanna Hendrika gehuwd met Vlaanderen van Lokhorsterland Krijn Perk , Komt voor op een document der
buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder
andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Spijksma Gerrit IJlst Veldwachter te IJlst, jaar 1919 (3)
Spijksma Bote Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig
gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente Dantumawoude, Rinsumageest enh
Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van 1800 guldens achterstallige Schulden van het
Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)
Spijksma Joh. Ijlst IJlster Stoomboot My. NV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Spijksma Joh.---- Jong de R.W. te IJlst een handgeschreven brief met de handtekening van op papier met zijn gedrukt
Briefhoofd R. W. de Jong “ de Jong Cheese” telefoonnumer 1 te IJlst , onderwerp; neemt ontslag als Lid College van Zetters
van de Belasting te IJlst wegens vertrek uit de gemeente, zijn opvolger is Spijksma Joh. te IJlst, tevens de benoeming en dat
hij de functie aannemt met zijn handtekening, jaar 1916 (6)
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Spijksma Joh.,---- Langhout W. Voorz., Vries de S. O., Nooitgedacht J., A. J., Spijksma Joh., en Faber F. F. Secr.
Boekhouder samen het Bestuur van de IJlster Stoomboot Maatschappij te IJlst delen o.a. in een advertentie mede dat zij een
geregelde Stoombootdienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van IJlst op Sneek l . met ingerichte
schroefstoomboot, ook wordt vermeld de tarieven en vertrektijden tevens wordt het stuk door alle genoemden ondertekend
enz. jaar 1902 (4)
Spijksma Joh.,---- Langhout W. Voorz., Vries de S. O., Nooitgedacht J., A. J., Spijksma Joh., en Faber F. F. Secr. Boekhouder
samen het Bestuur van de IJlster Stoomboot Maatschappij te IJlst delen o.a. in een advertentie mede dat zij een dienst zal
openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van IJlst op Sneek l . met ingerichte schroefstoomboot, ook wordt
vermeld de tarieven en vertrektijden en alle stopplaatsen enz. jaar 1899 (5)
Spijksma John Bestuurslid IJlster Stoomboot Mij. N.V. Een geregelde dienst tussen IJlst en Sneek, Dossier met Advertenties en
ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 18821918Dossier (6)
Spijksma John Bestuurslid van de IJlster Stoomboot My. NV, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en
vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1902
Spijksma Lieuwe Aukes staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie
Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)
Spijksma Lieuwe Aukes te Ferwerderadeel 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)
Spijksma Pier, 341 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)
Spijksma Yme Aukes te Birdaard, 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)
Spijkstra Durk T. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Spijkstra Jochem, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Spijkstra S. Wartena Schip de Friso IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Spijkstra S. Wartena Schip de Friso IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Spijkstra Sjoerd T. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Spijkstra Sjoerd te Wartena die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (2 stuks) uit het jaar 1908 om
met zijn schip de “Friso IV” de provinciale wateren te mogen bevaren enz. (aanwezig de verleende vergunning (Groen) op
naam van Sjoerd Spijkstra en zoon en verdere correspondentie betrefende deze aanvraag , in hetzelfde dossier Vries de P. J.
die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief uit het jaar 1904 om met zijn schip de “Friso IV” de
provinciale wateren te mogen bevaren enz. (aanwezig de verleende vergunning (Creme) jaar 1908 (15)
Spijkstra Sjoerd Wartena Schip de Fortuna, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Spijkstra Sjoerd Wartena Schip de Fortuna, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Spijkstra Sjoerd Wartena Schip de Fortuna, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Spijkstra Sjoerd Wartena Schip de Fortuna, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Spijkstra Tjerk Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (7) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Spijkstra Tjisse T. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Spiksma Anke, 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)
Spiksma Bote, 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)
Spil Johannis Cornelis 118 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)
Spillebaut de Berlaere ….?---- Eisinga E. te Franeker , Onderwerp een medaillon wegens een tentoonstelling in Gent enz. ook
genoemd Loon van T. N. te Irnsum, Raveschoot de Piers te Gent welke als voorzitter bij de Stedelijke Commissie voor de

Tentoonstelling enz. enz. en door de tussenkomst van de Scheepsmakelaar Spillebaut de Berlaere ….? Zijn aan boord gebracht
van het schip de Vrouw Christina met Kapitein Reinhert ….? vertrokken 20e september en te Amsterdam aangekomen
tusschen de 26e September en 6 Oktober met de vragt voor de heeren Gallenkanp ….? en Jacobs …? Loon van T. N. een
document met een kleine bijlage waarop de tekening van het medaillon rond met and in het midden T. N. van Loon te Irnzum
Gent 1820 .jaar 1821 (7)
810
Spindelaar Johanna Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van
13-11-1817
gevangenen te Leeuwarden, met 6 kolommen waarin het aantal kledingstukken aan haar verstrekt zijn, jaar 1817 (6)
7-A bijl. 2
Spindelaer Johanna, 22 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
Vrouwen 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)
1017B, 3
Spinder Jacob Alten staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
22-08-1814
somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van
gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli
1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
1017A, 4
Spinder Jacob Alten wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
22-08-1814
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)
E-3, 55
Spinder Jan Groningen Schipper op de Annegiena, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal
07-06-1883
gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
E-3, 29
Spinder Jan Groningen Schipper op de Annegiena, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal
24-05-1883
gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden in de jaren 1879-1918 enz.
264
Spinder Taeke, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
06-02-1915
gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
948-3
Spindler Johanna staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing
11-10-1827
van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier
(9)
7-A bijl. 1
Spindler Johanna, 305 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Vrouwen
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
Correctie
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
26-03-1824
confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale
dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
597
Spinmuis Jan Ages---- Vierssen van P. O. ondertekend namens de Militieraad van het 3e district hoofdplaats Heerenveen een
19-06-1815
brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Jager Uilke Wolters tegen Spinmuis Jan Ages en Vries de Evert Aukes bij de
gedeputeerde staten aanhankelijk enige klagten zijn ingebracht door de navolgende; Weemen Hinke Egberts wegens de
Gemeente Dragten en Brandsma Marten Lourens wegens de Gemeente Wolvega enz. jaar 1815 (1)
624/2
Spinnewijn E.L. Geb. Yperen, laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeu r 8-3-1837 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen) ,
31-01-1838
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)
74 + 75
Spinnius Jan Ages---- Guuleris?....? Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 ondertekend
19-03-1817
een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat he3t Smeek Rekwest van Jager de
Ulke Wolters dat hij in de looting is gevallen van den jare 1815 maar omdat hij al voor de looting bij den Schout Officier van
den burgelijken Stand tot het huwelijks voorwaarden enz. verder wordt genoemd Vries de EvertOukes als gehuwd persoon met
vrouw en on mondig kind enz. dit rekwest is ondertekend met getuigen als Krimps L. en Meijer W. evens een ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland door de Militie Commissaris Lijcklama a Nijeholt dat de Jager wegens Desertie is
gedetineerd te Leeuwarden, verder genoemd Spinnius Jan Ages en Vries de Evert Aukes No. 6 en No.10 en Plantenga Jan
Ourkes die is vrijgesteld omdat de Jager enz. jaar 1817 (6)
948-5
Spint Antje K. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing
11-10-1827
van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier
(9)
7-A bijl. 2
Spint Antje K., 19 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
Vrouwen 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 bijl. 1
Spint Antje K., 222 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Vrouwen
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
Crimineellen
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
26-03-1824
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)
175-1+6-7
Spiotska Gerrit Jans staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste
09-04-1816
Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan
de Gouverneur van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april
1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
512/12
Spithorst K. J., verzoek om als bewaarder van de gevangenis te worden geplaats met een handgeschreven brief met zijn
00-00-1841
handtekening 25 Mei 1841 (3)
234
Spits Jan Jacobs (Uitlandig) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling behorende tot de
06-03-1815
Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)
1413
Spitse Klaas, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
06-08-1915
gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
1731
Spitse Klaas, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
05-12-1916
Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
1114
Spitze Klaas, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van
07-08-1918
Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
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Spitze P. K. te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Spitze P. K. te Lemmer 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)
Spitzen H. 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)
SpitzeP. K. te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Spitzer Wouterus Josephus te Leeuwarden 10e 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)
Spitzes Wouterus Josephus van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Kolonel Kommanderende der
10e afdeeling te Amsterdam jaar 1825 (1)
Spleet Jan Reiners naar Soerabaja, 1e Regiment Infanterie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt
voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de
Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)
Spleet Jan, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Spleet Jan, 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 1879 (2)
Spleet Jan, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)
Spleet Jan, 1e Regiment Veldartillerie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Spleet Jan, 7e Afdeling Vestings Artillerie 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)
Spleet Pieter Sijmons behorende tot de ligting van 1823 verzoekende het bestuur van Ameland enz. jaar 1824 (2)
Spleet Reimer Reimers Ameland Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837
Spleet Reinier Reiniers * 05-04-1815 Matroos op de Resolutie, jaar 1837
Spleet Reinier Reiniers Nes Matroos op de Neptunus, jaar 1838

Spoel Hendrik 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)
Spoel Hendrik 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)
Spoel Jelle, 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)
Spoel v.d. Gabe G. 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)
Spoel v.d. Ruurd Z. 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)
Spoel van der G. .---- Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en
Werkhuis te Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz.
tevens verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)
Spoel van der Gerrit, 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)
Spoel van der J. Ruurds 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)
Spoelma Jan Cornelis, Koemelker moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen
en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den
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leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de
Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)
Spoelman J. K. , 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)
Spoelman Jacob, 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)
Spoelman Jacob, Komt voor op een document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Spoelman Jacob, 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)
Spoelman Jacob, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie
van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Spoelstra Lieske, 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)
Spoelstra P.J. Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeu Overleden te Koempoelang 14-9-1836, (3)
totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
Spoelstra ….? Solliciteur enz. komt voor in een document Observatien van den Onderprefect van het Arrondisement Sneek op
de liquidatie van het voormalige district Wonseradeel enz. jaar 1817 (3) dossier (9)
Spoelstra A. H. Werver van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard 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)
Spoelstra A. H. 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)
Spoelstra Auke 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
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)
Spoelstra B---- Murray Bakker de Geugjen Albartus Schout van de Gemeente Arum wonende te Pingjum en Spoelstra B.
ondertekenen een brief aan de Z.M. de Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat eerstgemelde benoemd is
geworden tot eerste Luitenant maar dat hij wegens enz. verder genoemd Draaisma Ulbe Piers enz. jaar 1816 (4)
Spoelstra B---- Olivier W. (Willem) Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het request (aanwezig en ondertekend door de solliciteur Spoelstra B.) van
Stam Wijtze 1e Luitenant bij de Schutterij te Sneek verzoekende uit die betrekking ontslagen te worden omdat hij een
Eekmolen heeft enz. jaar 1816 (3)
Spoelstra B Soll: ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat Stinne Johannes Uilkes met eerbied
te kennen geeft dat hij als Doopsgezind Leeraar te Hallum een som van een jaarlijks tractement enz. jaar 1816 (1)
Spoelstra B. ---- Leeman Hendrik en Minnes Minne gewezen Tabaksdebitanten te Leeuwarden, dat zij de in November 1813
plaats gehad hebbende Revolutie en zo gelukkige ommekeer van zaaken met gemeen overleg met de heeren Tour Du ….? En
Puiseau ….? Als hoofden der administratie alhier de nog bij hun in voorraad zijnde Tabak tot verminderde prijzen hebben
verkocht teneinde alzoo het gemor en ongenoegen van het volk hetwelk reeds bedreigingen had geuit tegemoet te komen de
goede orde te handhaven en de rust te bewaren die reeds op het Heerenveen en in Sneek door het plunderen van de tabak
magazijnen enz. enz. verder tekent ook Spoelstra B. jaar 1815 (5)
Spoelstra B. ---- Wierdsma J. D. Burgemeester en Notaris te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militie, dat hij weder is aangesteld als Lid der Militieraad maar dat wegen zijn
werkzaamheden als Notaris enz. deze brief is mede ondertekend door de solliciteur Spoelstra B. jaar 1817 (2)
Spoelstra B.---- Bergsma Johan J. ondertekend en ter ordonnantie van dezelven Spoelstra B. Soll. de secretaris een brief aan de
Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken en hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van
Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn verzoek dat de declaratien ter zake van
het waarnemen van de functie van Lycklama à Nijeholt T. M. als Commissaris enz. jaar 1815 (5)
Spoelstra B.---- Buwalda Pijtter Jans schrijft een brief aan Z.M. de Koning waar zijn naam onder staat dat hij geworden is 1e
Luitenant bij de rustenbde Schutterij maar hij zou gaarne van deze benoeming worden ontslagen tevens staat Spoelstra B.
onxder deze brief enz. jaar 1816 (34
Spoelstra B.---- Dobelman J. (Jan) Predikant der Hervormde Gemeente te Sloten bevind zig in de onaangename
noodzakelijkheid om de Koning te berigten dat hij de eerste maal op de 30e october 1809 door den Kerkenraad van Sloten tot
Prdikant is beroepen op een tractement van een duizend Car. Gls ’s Jaars maar dat die betaling allergebrekkigst is verlopen en
dat hij nog tegoed heeft enz. ook genoemd Falck A. R. als Algemeen Secretaris van Staat en als getuige Spoelstra B. jaar 1814
(4)
Spoelstra B.---- Haer van der B. rentmeester hij schrijft en ondertekend een brief met als Onderwerp de voogden van het Old
Burger Weeshuis te Leeuwarden dat zij van de stad Sneek een Obligatie hebben van f 6000 met 4 % rente maar dat de
interesten over de jaren 1812 en 1813 niet betaald zijn door de Stad Sneek enz. enz. ook ene Spoelstra B. tekent deze brief enz.
jaar 1816 (4)
Spoelstra B. hij ontvangt geld betreffende de voorgeschoten kosten gemaakt voor de Landmilitie wegens het leveren van
goederen enz jaar 1815 (3)
Spoelstra B.---- Houwink Coenraad K oopman te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
Militaire zaken waarin vermeld dat hij in de jare 1814 gedesigneerd zijnde tot Schutter bij de Schutterij te Sneek en benoemd
tot eerste Luitenant maar vanwege al zijn particuliere belangens hij zig van de Wapendienst wil onttrekken enz. deze brief is
tevens ondertekend door Spoelstra B. en Olivier W. (Willem). Burgemeester van Sneek enz. jaar 1816 (3)
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Spoelstra B.---- Nagtegaal Jan Barends het betreft zijn request door hem ondertekend aan Z. M. de Koning met als onderwerp
Burger en inwoner te Kollum op het eiland Ameland verzoekt om wegens zijn gezondhed (medische verklaring ondertekend
door Reichert J. H. (ondertekend als Reichaard) Med. Doc. is aanwezig) van de Post bij de Schutterij ontslagen te worden enz.
tevens ondertekenen Spoelstra B. en Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e District jaar 1817 (3)
Spoelstra B.---- Noyon Joseph Fabrikant te Sneek als Kapitein bij de 1e Compagnie Grenadiers van de Cohorte Nationale
garde in den jare 1813 gedesigneerd en dat hij bij de belegering van de vesting Delfzijl enz. en nu verzoekt hij om zijn ontslag
enz. mede ondertekend door de Solliciteur Spoelstra B.jaar 1816 (4)
Spoelstra B.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekenen een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Claasen Sipke dat hij aan ’s Lands
Kofschip de Jonge Pieter in den jare 1794 gestationeerd is geweest voor Delfzijl tevens een document ondertekend door
Spoelstra B. Solliciteur enz. jaar 1816 (2)
Spoelstra B.---- Sluis v.d. A.H?. 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 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)
Spoelstra B. Solliciteur te Amsterdam wegens Militaire Transorten enz. enz., hij komt voor in een dossier betreffende
Administratie Belastingen uit het district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1) dossier (36)
Spoelstra B.---- Steensma Petrus Gerhardus Ontvanger der Directe en Indirecte Belastingen te Gorredijk ondertekend een brief
aan de Koning betreffende dat hij met die post tevens Secretaris van enz. ook Spoelstra B. Soll. Ondertekend deze brief jaar
1815 (2)
Spoelstra B. te Amsterdam 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)
Spoelstra B. tegoed bij den solliciteur hiervoor genoemd over 1808, 1809 en 1810, 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)
Spoelstra B.---- 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)
Spoelstra B.---- Vrijdag J. te den Haag schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris van Vriesland de heer Lijcklama
a Nijeholt F. M. met als onderwerp: de leverantie van 1770 linnen onderbroeken en 1770 paar wollen sokken te gebruiken voor
de Militie blijkens bijgevoegd bewijs (aanwezig) van de heer Spoelstra B. en verzoeke te betalen de rekening van f. 3318:15:-enz. jaar 1814 (3)
Spoelstra B.---- Wassenbergh Hieronymus wonende te Franeker hij heeft een dubbele functie enwel bekleed hij het Rectoraat
der Latijnsche Scholen en fungeerd tevens als Gemeente Ontvanger van Franeker en hij verzoekt dan ook dit zo te laten omdat
beide posten geenzins met elkander strijdig zijn enz. enz.. Mede ondertekend door Spoelstra B. enz. jaar 1815 (3)
Spoelstra B.---- Wigman Thomas J.z. te Leeuwarden en Lemke Cornelis te Franeker staan vermeld in een door de
Commissaris Generaal van Oorlog ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin
vermeld dat zij als Gewezen Jagers bij de Vrijwillige Jagers Compagnies verzoekende om als de eerstgenoemde bij de
Nationale Militie te worden geplaatst de 2 requesten door beide ondertekend is ook aanwezig en mede ondertekend door de
Solliciteur Meinsma A. enz. en de solliciteur Spoelstra B. jaar 1815 (6)
Spoelstra B. wordt vermeld in een document van Oostdongeradeel als crediteur nog te betalen wegens geincasserde o.a.
fournituurgelden van 1808, 1809 en 1810 enz. jaar 1814 (4) (12)
Spoelstra B.---- Wytema Samuel Koopman te Franeker verzoekt om arrest op tractement van de predikant Meiners M.
(Meinardus) leeraar der Hervormden te Workum, wegens een schuld van 61 nederlandsche guldens, acht stuivers en twee
penningen enz. jaar 1817 (4)
Spoelstra B., Hij ondertekend als lid van de Vroedschap van IJlst een brief aan de Koning waarin staat dat deze stad slechts
elfhonderd zielen telt en door de drukkende fransche regering en door de vervallen Scheepsbouw en dat zij wegens een tekort
daarom verzoeken enz.enz. jaar 1814 (3)
Spoelstra Bernardus, 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)
Spoelstra Binnert Eeltjes Veenbaas te Heerenveen komt voor in een document van toegezonden requesten enz. jaar 1822 (2)
Spoelstra Catharina Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)
Spoelstra de weduwe te Nijehaske, Haskerland is degene die de drank ontvangt en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Gemeente Haskerland zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
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Spoelstra E. V. staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op een lijst met 6 kolommen
informatie zoals huwelijksdatum en hoeveel kinderen enz. jaar 1840 (6)
Spoelstra Eelke heeft tegoed voor geleverd Hout , 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)
Spoelstra Eeltje Eeltjes Veenbaas te Nijehaske komt voor in een document van toegezonden requesten enz. jaar 1822 (2)
Spoelstra G. H. 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)
Spoelstra Gerrit Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (10) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Spoelstra Gerrit Jentjes 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)
Spoelstra Gerrit Jentjes, 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)
Spoelstra Gerrit Jentjes, 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)
Spoelstra Gosse Willems te Oosterwolde. Onderwerp Transactie van de inspecteur van de personele belastingen wegens in
boete vervallen wegens aangifte van de Huurwaarde hunne woningwen door de Schatters van het Personeel verhoogd enz. jaar
1824 (2)
Spoelstra H. 29 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)
Spoelstra H. Jans Werver 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)
Spoelstra Haring Jans, Arbeider,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen
van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en
zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Spoelstra Harmen Hendrik, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Spoelstra Hendrik G. 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 92
Spoelstra Hendrik Gerrits---- 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)
Spoelstra Hendrik Gerrits---- 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)
Spoelstra Hindrik Beerents, 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)
Spoelstra Jan Gerrits, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van
opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)
Spoelstra Jan Klazes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Spoelstra Jelle Hendriks, 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)
Spoelstra Jelle, 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)
Spoelstra Jentje Andries, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
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Spoelstra Jentje Andries, 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)
Spoelstra Jentje Andries, 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)
Spoelstra Jentje Andries, 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)
Spoelstra Joh. J?. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Spoelstra Joh’s Schaap, 913 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)
Spoelstra Johannes Jans , Wever,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)
Spoelstra Joseph Douwes 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 373
Spoelstra Joseph, 514 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)
Spoelstra Josephus Petrus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Spoelstra Jouke Tzummarum Schip de Noord Fries, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Spoelstra Jouke Tzummarum Schip de Noord Fries, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Spoelstra Kornelis wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Spoelstra Meindert Brugts 10 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van
hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en
ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn te Groningen om afrekenen
tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3) hele staat (9)
Spoelstra Mindert, 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)
Spoelstra O. R. Vleeshouwer te Lekkum een procesverbaal van Bekeuring opgemaakt tegen hem ten zake zijn bedrijf als
Inlandsche Kramer uitoefende in een overdekte stal terwijl hij is gepatenteerd voor een onoverdekte stal enz. enz. hij sluit een
transactie af om vervolging te voorkomen. jaar 1825 (3)
Spoelstra O. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting
toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat geworden
over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Spoelstra Oebels Rinses van beroep Varken en Schapen Slagter in den Dorpe Lekkum staat vermeld in een dossier Extract uit
het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame
(Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (30)
Spoelstra Oeds Cornelis 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)
Spoelstra Oene Bouwes, 660 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)
Spoelstra Petrus Hermanus, 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)
Spoelstra Petrus Hermanus, 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)
Spoelstra Petrus Jacobus Den Haag Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Schoterland, jaar 1917 (1)
Spoelstra Pieter Bouwes, 596 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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Spoelstra Pieter M. , 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)
Spoelstra Pieter M. , Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1917 (4)
Spoelstra Pieter Martens, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
Spoelstra Pieter Willems Noijon ….? Van beroep Capitein de Prefect heeft hem een aanschrijving gedaan bereffende de
Nationale Vrijwillige Garde te Sneek die meer en meer is hersteld zodat de nagt rustig is geweest maar dat er tog twee personen
zijn gearresteerd met name Spoelstra Pieter Willems Wever van beroep te Sneek welke door den Sergeant Aa van der ….? was
opgebracht en die zich eenige ongeoorloofdheden permiteerden en zo zwaar beschonken was dat hij niet wist wat hij dede en
Brens Pieter van beroep Arbeider te Sneek die niet tegenstaande het stellige verbod van de wagt enz. en op de stoep van de
wagt gearresteerd is het rapport van de Capitein is ook aanwezige in het dossier waarin hij o.a. schrijft dat hij nog twee
officiers den gewezen Captein Feenstra S. en Jouwstra ….? Ook voormaals officier der Natioale Garde benevens 200 personen
van gewapende burgerij die dadelijk wierd door den heer Feenstra georganiseerd enz. jaar 1814 (12)
Spoelstra R. 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)
Spoelstra R. hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Sneek met
derzelve onbetaalde tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814
(5)
Spoelstra Riek en Feitzes Jochum van de 71 sollicitaties zijn zij overgebleven voor de post van Congierge in het Tuchthuis van
Leeuwarden enz. jaar 1814 (2)
Spoelstra Rijk de President van de Regtbank te Sneek heeft de eer aan de Gouverneur te melden dat overleden is Spoelstra
Rijk, Commies Griffier bij deze Regtbank den 12e september dezes jaar in ’s Gravenhage en dat zijn werkzaamheden worden
waargenomen door Attema Reitze Klerk der Griffier enz. jaar 1815 (2)
Spoelstra Rinze 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)
Spoelstra Roel Andney te Surhuizum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren
met vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Spoelstra Roel Andries, Hij wordt vermeld in een document als Zetter der Belastingen van het district van Ontvang
Surhuizumjaar 1821 (3)
Spoelstra Ruurd Agent van Politie 2e klasse te Bolsward 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)
Spoelstra S. en W. de Gebroeders---- Mulder Bouke, Kapitein der Infanterie te Leeuwarden geeft in een handgeschreven en
door hem ondertekende brief te kennen dat hij eigenaar is geworden van het motorbootje genaamd “Hilda” voorheen
toebehoorende aan de Gebroeders Spoelstra S. en W. en hij de naam wil laten overschrijven als “Anna I” , vermeld zijn de
maten en diepgang van de Motorboot enz. tevens de verdere correspondentie betreffende deze aanvraag , ook de verleende
vergunning (Oranje) van de Gebroeders Spoelstra is in het dossier aanwezig enz., jaar 1911 (9)
Spoelstra S. nr. 279 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)
Spoelstra S.R.---- Osinga Sietse pachter der Tolgelden geheven bij de draaibrug over de Dokkumer Grootdiep in den
Buitendijksterweg Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz met als borg Spoelstra Sikke R. Onderwerp;
de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875 (2)
Spoelstra S.R.---- Osinga Sietse te Tietjerk is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden,
geheven wordende bij de doorvaart van de Draaibrug over het Dokkumer-Grootdiep in den Buitendijksterweg onder
Engwierum in de Gemeente Oostdongeradeel, met als borg Ozinga Jacob en Spoelstra Sikke R. aanwezig de voorwaarden van
verpachting, en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1877 (12)
Spoelstra Sierk Jentjes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Spoelstra Sikke R---- Osinga Sietse te Tietjerk is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden,
geheven wordende bij de doorvaart van de Draaibrug over het Dokkumer-Grootdiep in den Buitendijksterweg onder
Engwierum in de Gemeente Oostdongeradeel, met als borg Ozinga Jacob en Spoelstra Sikke R. aanwezig de voorwaarden van
verpachting, en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1871 (6)
Spoelstra Sikke Rinses van beroep Varken en Schapen Slagter in den Dorpe Lekkum staat vermeld in een dossier Extract uit
het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame
(Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (30)
Spoelstra Simon, 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)
Spoelstra Sjoerd Jans te Burum 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)
Spoelstra Sjoerd Jans, Verver en Glasemaker, 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)
Spoelstra 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)
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Spoelstra Thomas Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828
(6)
Spoelstra Thomas Tjibbes te Garijp zijn aanstelling als velwachter wordt ingetrokken jaar 1919 (5)
Spoelstra Thomas Veldwachter Garijp Met Signalement, jaar 1916
Spoelstra Thomas, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de betrekking van Veldwachter te
Tietjerksteradeel jaar 1916 (2)
Spoelstra Tjeerd Edzes te Buitenpost, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig voor den
dienst onder Z.D.H. den Prince van Oranje in Holland hebben aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3)
Spoelstra Tjitske Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (9)
Spoelstra Trijntje Andries, 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)
Spoelstra Trijntje Andries, 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)
Spoelstra Trijntje Jentjes 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)
Spoelstra Trijntje Jentjes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Spoelstra Trijntje Jentjes, 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)
Spoelstra W. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel Gestrenge missive
van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting
toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat geworden
over den dienst 1830-1840 in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000
namen (69)
Spoelstra Watse Jans wordt hij vermeld in 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 dienende bij het 4e
Compagnie Bataillon Nat. Mil. Infanterie No. 2, wonende te Esumazijl enz. jaar 1817 (3)
Spoelstra Watze Jans gediend hebbende bij het Bataillon Nationale Militie en hij op 15 september van Groot Verlof
agtergebleven is te Augustinusga en in handen van justitie enz. wordt vermeld in een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie jaar 1817 (1)
Spoelstra Watze Jans---- Haersma S. (Sijbrand) van, Grietman van Achtkarspelen ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Spoelstra Watze Jans die op morgen in handen van den Heere Auditeur
Militair te Leeuwarden
enz. jaar 1818 (1)
Spoelstra Willem Jans, Arbeider,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen
van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en
zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)
Spoelstra Wiltje Andries, 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)
Spoelstra Wiltje Jentjes , wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Spoelstra Wiltje Jentjes 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)
Spoelstra Wiltje Jentjes, 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)
Spoelstra….? 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)
Spokersbrug, betreft bestek voor onderhoud der werken aan de Koudumer Slapersdijk en eenige reparatieen aan de
zogenaamde Spokersbrug en aan het dek en leggers enige herstelling enz jaar 1820 (2)
Spool A. Lemmer Buitenlands Zeevarende, jaar 1837
Spoonstra B. J. Drachten Schip de Dragten, komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten
voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878 met 13 kolommen informatie zoals
de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)
Spoor Albert Tjipkes---- Posthuma Jacob Gales Militair in guarnisoen te Leeuwarden en Spoor Albert Tjipkes oud 71 jaar
geboren te Kollum wonende te Driesum beide beklaagden voor de Regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden wegens terzake
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van verzuim van aangifte voor de Nationale Militie (Posthuma Jacob Gales is de pupil van Spoor Albert Tjipkes) de straf is een
geldboete of gevangenisstraf enz. enz. jaar 1825 (2)
Spoor Bijker Auke Tjippes----- Posthuma Jacob Gules te Rinsumageest zoon van Gales Gale en Schaafsma Grietje Jacobs
beide overl. zijn voogd is Spoor Auke Tjippes , van beroep Bijker hij heeft zich niet gemeld voor de nationale militie omdat hij
meende in 1806 geboren te zijn (een doopakte van 08-10-1805 is in het dossier aanwezig) maar is wel in de dienst gegaan jaar
1825 (4)
Spoor Derk Joris, wordt vermeld in een document; staat der kinderen welke in de termen zouden hebben gevallen om naar de
colonieen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgenomen met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen. jaar 1834 (11)
Spoor Dirk Jons, 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 Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen
enz. jaar 1836 (5)
Spoor Dirk Jores, 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)
Spoor Dirk Joris, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel 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)
Spoor Frederik--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van
ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3)
Spoor J. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de
overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft 8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats,
laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)
Spoor Jan, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
jaar 1812 (3)
Spoor Jan, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra te Akkerwoude
jaar 1812 (2)
Spoor Jna 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)
Spoor Jons Dirks, 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 Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen
enz. jaar 1836 (5)
Spoor Jores Dirks, 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)
Spoor Joris Derks, wordt vermeld in een document; staat der kinderen welke in de termen zouden hebben gevallen om naar de
colonieen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgenomen met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen. jaar 1834 (11)
Spoor Joris Dirks, 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)
Spoor Joris Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel 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)
Spoor Kornelis, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917
(5)
Spoor Martinus * Oudenbosch 22-03-1808, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte,
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen
welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Spoor Pieter, 952 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)
Spoor Pieter, Fuselier hij is gearriveerd bij het 1e Bataillon Infanterie Landmilitie Den Haag enz. jaar 1814 (1)
Spoorwegen----- Stationsplein Leeuwarden, een programma van de openbare prijsvraag tot verfraaing van het stationsplein
aldaar met een overzichtstekening ca. 60 x 90 cm. Jaar 1917 (14)
Sporre C.---- Krisp Joh. Weduwe van Sporre C. † Een request dat haar zoon Goosen Sporre loteling van de jare 1816 en
dienende bij de Nationale Militie wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817 (2)
Sporre Cornelia weduwe van Henneman staat vermeld op een document in een dossier van het Overlijden van gepensioneerden
van de Staat enz. jaar 1840 (4)
Sporre Cornelis†---- Krips Johanna weduwe van Sporre Cornelis geeft met eerbied aan de Koning te kennen dat zij wonende te
Leeuwarden dat de oudste van haar 2 zonen genaamd Sporre Goosen in het jaar 1816 heeft geloot en getrokken een nummer
voor de 3e Comp. en deze thans met verlof is en aldaar broodbakker is en wil zij graag een plaatsvervanger aan stellen enz.
jaar 1817 (3)
Sporre G. ---- Gevangenissen te Leeuwarden; Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin
staat de goederen en de prijs die hij voor het brood bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)
Sporre G. Roggebrood en Tarwebrood ,Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding voor Levensmiddelen aan
de gevangenissen voor gemeld product enz. tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie de leverantie
krijgt enz. jaar 1823 (13)
Sporre G. wegens Brood, hij wordt vermeld op een Algemeene Maandstaat van betalingen voor geleverde goederen zoals
hiervoor vermeld voor de Gevangenhuizen te Leeuwarden gedurende de April 1823 enz. jaar 1823 (4)
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Sporre G. wegens geleverd brood, Hij wordt vermeld in een document , Staat van den stand van het crediet voor den dienst van
het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden voor Januari en Februari dezes jaars enz. enz. jaar 1823 (4)
Sporre G. , rogge en tarwebrood, een aanbesteding van voornoemde goederen ter verpleging der gevangenen te Leeuwarden
gedurende de eerste 6 maanden van 1825 met vermelding van prijzen jaar 1825 (4) (Dossier 15)
Sporre G. 31 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)
Sporre G. de weduwe, Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen
in voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe, Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R.,
Miedema B., Horst van der S.., Dirks N. J., Gorter W. O., Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R., Zijlstra R. S., Zijlstra W.
J., Ottema F. de weduwe, Brinksma J., Wilde de H. H., Walle J. K. F., Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S.
Vlieger S. R. , Kroontje A. A., Schut D. G., Vries de G.J., Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H.,
Hazelhoff F., Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y., Visser U., Wiemers H., Swarts F. J., Lubberts F., Douwes Y., Visser
U., Horst van der J., Brugts J., Zijlstra R. J., jaar 1824 (21)
Sporre G. hij wordt vermeld op een maandstaat der gedane betalingen voor leverantie aan de Gevangenis te Leeuwarden enz.
jaar 1823 (4)
Sporre G. voor geleverd Brood, hij komt voor op de crediteutrenlijst van van de gevangen huizen van Reclusie, Tuchtiging en
Arrest en Justitie jaar 1823 (4)
Sporre G. wegens geleverd brood, Hij komt voor op een document genaamd; Staat van den stande van het crediet voor den
dienst van het Huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. met maand van geleverde goederen en het bedrag wat hij
tegoed heeft, jaar 1823 (4)
Sporre G. wegens geleverde Tarwebrood aan de gevangenishuizen van Leeuwarden ten bedrage van enz. jaar 1824 (6)
Sporre Goosen---- Krips Johanna weduwe van Sporre Cornelis geeft met eerbied aan de Koning te kennen dat zij wonende te
Leeuwarden dat de oudste van haar 2 zonen genaamd Sporre Goosen in het jaar 1816 heeft geloot en getrokken een nummer
voor de 3e Comp. en deze thans met verlof is en aldaar broodbakker is en wil zij graag een plaatsvervanger aan stellen enz.
jaar 1817 (3)
Sporre Goosen---- Krisp Joh. Weduwe van Sporre C. † Een request dat haar zoon Goosen Sporre loteling van de jare 1816 en
dienende bij de Nationale Militie wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817 (2)
Sporre Gosen---- Krips Johanna weduwe van Sporre Cornelis dat de oudste zoon genaamd Sporre Gosen in het jaar 1816 heeft
geloot en getrokken een nummer voor de 3e Comp. en deze thans met verlof is en aldaar broodbakker is en wil zij graag een
plaatsvervanger aan stellen enz. Buijsing R. President Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Sporre Gosen het gevraagde ontslag wel kan worden
geaccordeerd jaar 1817 (3)
Sporre Hans Jurjen, 628 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)
Sporrel H. 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)
Spr(ee?) Sjoerd---- Blok Menne hij komt in plaats van op deszelfs verzoek ontslagene Miede(ma?) Rein tot 2e Luitenant bij de
1e Comp. is aangesteld en de Heeren Ruitinga Johannes tot 1e Luit. Voor de heer Spr(ee?) Sjoerd en Posthuma Sicco tot 2e
Luitenant voor Peaux H. bij de 2e Comp. te Harlingen enz. jaar 1814 (1)
Spra Dirk Jans te Lemsterland 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)
Sprait (Spruit) Joh’s hij wordt vermeld in een brief van de Schout van Almenum als volgt, dat hij sich so noemde maar de
schout uit het vermoeden dat hij een Deserteur is en heeft hem laten arresteren door den Veldwachter en dadelijk aar
Leeuwarden heeft doen overbrengen , en wat betreft Alhama Ruurd en Hondema Wiebe deze zijn insgelijks op last van de
Schout in de kaag gevat omdat dat deze in de nacht van de 16e op de 17e April door inbraak en doodsbedreiging enz. aan het
huis van Fennema Sikke Boer onder Midlum verder een heel verhaal wat er is gebeurd enz. jaar 1815 (2)
Sprait Joh’s ---- Baarda Jan veldwachter van Almenum wegens het o.a. transporteren van Sprait Joh’s naar het Blokhuis , hij
wordt vermeld op een specifike Staat der schulden van de Gemeente Almenum op het fonds van onvoorziene uitgaaf der
Gemeente voor den dienst over 1815 (2)
Sprecher de Bernegg Johan Heinrich Christiaan Geb. Haarlem. Korporaal 25-4-1836 Overleden te Weltevreden (Id) , wordt
vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen van de landmagt in de overzeesche
bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)
Spree ….?---- Kundig M. Huisvrouw van Bodenstaf Sjors van beroep Schoenmaker te Leeuwarden schrijft en tekend een brief
dat haar man is uitgetrokken als remplacant voor Kus Jan van beroep Huisman te Weidum en zulks voor een somma van 1500
car. Guldens van welk bedrag 500 guldens betaald zijn en de rest in obligaties maar nu mijn man 3 jaar geleden vertrokken is
en aldus 1 jaar over tijd is dat de obligatie met interesten moest betaald zijn en omdat de Boer niet aan te spreken is , is mijn
vader naar Sneek gegaan en daar advocaat Spree ….? Last gegeven de obligatie enz. enz. maar dat er nu aan list gedagt wordt
enz. verder een heel verhaal waar de obligatie is gebleven en dat het voor het gerecht komt enz. jaar 1814 (3)
Spree ….? Landmeter der 1e klasse hij zal de grondopneming in een aantal gemeenten vergezeld met de controleur der
belastingen de heer Giezen van ….? enz. jaar 1821 (2)
Spree ….? Mevr. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij
de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en
Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze
verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Spree ….?, ---- Molens, een stuk van de Grietman van Franekeradeek aan de controleur Spree van de directe belastingen te
Harlingen Onderwerp: het onderhoud van verval enz. enz. jaar 1823 (4)
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Spree ….?, de heer controleur te Franeker , Door vertraging van de Deurwaarder van Almenum enz. enz. getekend door
Scheltema H. Ontvanger van Almenum enz. enz. jaar 1822 (2)
Spree ….?, van beroep controleur bij het kadaster, Onderwerp de opmeting van Burum enz. jaar 1823 (2)
Spree David , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het arrondissement
Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Spree David advocaat te Sneek Hij is Kandidaat voor de vacature van Rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Sneek door
de demissie van Hijlckama van B. A. jaar 1817 (8)
Spree David Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Sneek enz. enz. en zulks om te
strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Spree David Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de te
ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Spree David te Sneek , wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Sneekenz. en ontvangt zijn tractement van het
eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)
Spree David te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement jaar 1819 (4)
Spree David te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement Jaar 1820 (4)
Spree David te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement Jaar 1820 (4)
Spree David te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement Jaar 1821 (4)
Spree David te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Spree David te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement over het 3e kwartaal Jaar 1821 (3)
Spree David te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
Spree David te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Spree David te Sneek, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Sneek met zijn functie
en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1819 (4)
Spree David te Sneek, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Sneek met zijn functie
en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Spree David te Sneek, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn
Tractement jaar 1819 (4)
Spree David te Sneek, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Sneek
van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Spree David wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om
te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij
verdiende. Jaar 1822 (5)
Spree David wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 17 namen van het personeel der
regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Sneek en hun tractementen over het tweede kwartaal 1824 (5) dossier (15) jaar
1824
Spree David, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Sneek die op den 1e dag van het vierde kwartaal
aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (4)
Spree David, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Sneek jaar 1818 (4)
Spree David, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het
Arrondisement Sneek die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Spree David, Advocaat te Sneek, een handgeschreven brief door hem ondertekend, Solliciteerd naar de vacantie functie als
ontvanger in het arr. Sneek i.p.v. de heer Bakker Jan Minnes jaar 1814 (2)
Spree David, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Sneek, jaar 1818 (4)
Spree David, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Spree David, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Spree David, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4)
Spree David, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Spree David, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Sneek over het 4e
Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Spree David, Voordracht tot de functie van ontvanger te Heerenveen met geboortedatum en plaats , gehuwd, beroep enz. jaar
1814 (2)
Spreé J. te Bolsward staat vermeld op een document Extract uit het register der resolutien van de minister van financiën
betreffende zijn borgtogt tot zekerheid enz. jaar 1840 (2)
Spree J. te Veenwouden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als inslager/koper van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3 )
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Spree Johannes Allard wordt vermeld op een document Collectie van Apostillaire Dispositien enz. als sollicitant naar de post
van Ontvanger van de Directe Belastingen en Accijnsen te IJlst enz. jaar 1841 (3)
Spree O. 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)
Spree S. Controleur der dienst wordt vermeld in een Verivifatie van Overdragt der administratie van Ontvang der Directe
belastingen wegens de Gemeente Mackum dat hij zig heeft begeven naar Mackum ten einde de overdragt aan den heer Boelens
van F. A. door den agfaande ontvanger Engelman J. Roel vergezeld met de Assessor van de Grietman van Wonseradeel
Kingma H. J. L. (Hylke Jans Leendertsz.) allen ondertekenen dit document jaar 1819 (4)
Spree S. (Controleur) Staat op een Tableau van voorlopige beloningen voor het bijzonder bureau van het Kadaster met
vermelding van o.a. zijn beloning/tractement Jaar 1823 (4)
Spree S. , een finale verevening door de algemene rekenkamer, Onderwerp: opcenten op de grondbelasting met bedragen enz.
jaar 1822 (2)
Spree S. Controleur der Belasting in de controle van Franeker geeft te kennen dat de leggers der patenten De Water of
Poldermolens niet zijn gebragt enz. de schout schrijft dat sinds de introductie van het Patentregt in 1806 het toenmalig bestuur
van Hennaarderadeel enz. enz. dit stuk is ondertekend door Kolk v.d. H. W. de provisionele Schout van Wommels jaar 1814
(3)
Spree S. Controleur der Belasting in de controle van Franeker heeft zig begeven naar de heer Wassenaar ….? de Schout van
Almenum en hem geïnviteerd mede te gaan naar het huis van Plantinga T. afgaande Ontvanger der Belastingen aldaar
aangekomen was ook aanwezig de nieuwe Ontvanger Scheltema P. C. en na zijn vomacht vertoond te hebben heeft hij de
opneming van het kantoor gedaan enz. jaar 1814 (9)
Spree S. Controleur der Directe Belastingen---- 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)
Spree S.----- Jelsum en Wirdum een groot pamflet wegens het aanstellen van de taxateurs van het Kadaster voor het taxeren
van de gebouwde en ongebouwde eigendommen voor het Kadaster in de gemeenten Jelsum en Wirdum en wel Woude van der
Pieter Siemons en Gerbrandy Jouke Gerbens en vergezeld door de Controleurs Spree S. en Wentholt J. jaar 1824 (6)
Spree S.---- Peaux …..? en Miedema .? Luitenants zijn op deszelfs verzek ontslagen en de nieuw benoemde Luitenant der 2e
Comp. is de Heer Spree S. enz. jaar 1814 (1)
Spree S.---- Scheltema E. N. Ontvanger der Gemeente Franeker Een Proces Verbaal van Verficatie wegens de administratie
houdende de directe belastingen ten kantore van Ontvanger der Gemeente Franeker door de Controleur der Directe belastingen
de heer Spree S. enz. een vermelding wat aanwezig was aan stukken en kasgelden enz. was getekend Scheltema N. E. en Spree
C. jaar 1815 (4)
Spree S. te Franeker, wordt vermeld in het document genaamd de Commissaris en Colonel bij de Landstorm in her
Arrondissement Heerenveen, Staat van de Controleurs der Directe Belastingen in het Departement Vriesland jaar 1814 (2)
Spree S.---- Tjepkema Marten Sakes Ontvanger (overleden) overdracht van zijn gegevens aan Bergsma J.J. met de
handtekening van de weduwe Tjepkema en Bergsma J. J. tevens ondertekenen Posthumus L. L. en Buma Vietor N. en Spree S.
als Controleur jaar 1815 (4)
Spree S.---- Wentholt Ludolph Reinier, overleden ontvanger te Harlingen, een procesverbaal van Verificatie en overgifte der
cassa enz. van de ontvangst van belastingen van Harlingen ten huize van de overledene aan de nieuw aangestelde Ontvanger
der Belastingen de heer Lambsma Simon dit stuk is ondertekend door Lambsma, de controleur der belastingen Spree S.,
Wentholt J. H?. de weduwe en Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van Franeker jaar 1816 (3)
Spree S. Zijn post als Controleur der Directe Belastingen wordt bevestigd jaar 1817 (naam 8) (dosssier 16)
Spree Sjoerd hij wordt voorgedragen door Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) in naam van de President Burgemeester die afwezig
is als Controleur der Directe Belastingen te Harlingen enz. jaar 1815 (2)
Spree Sjoerd---- Rodenhuis (Bodenhuis?) Pieter hij is aangesteld tot Capitein der 2e Comp. van de Schutterij te Harlingen en
tot 1e Luitenant vn de 2e Comp. Spree Sjoerd en tot secretaris van de krijgsraad Wijma Sjoerd Simons enz. jaar 1814
Spree Sjoerd---- Schumachers N. H?. thans controleur in de Lemmer hij wordt controleur en ontvanger in het departement van
de monde van de IJssel enz. en in zijn plaats wordt benoemd Spree Sjoerd enz. jaar 1814 (2)
Spree Sjoerd te Harlingen----- 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)
Spree Sjoert, Controleur der Directe Belastingen en tot Schutter gedesigneerd blijft halstarrig weigeren den eed af te leggen en
den schutterlijken als een ander waar te nemen omdat hij als luitenant benoemd zijnde niet als schutter enz. enz. jaar 1814 (2)
Spree Sjourd hij wordt benoemd tot de functie van Controleur der Directe Belastingen in het Departement Vriesland enz. jaar
1814 (2)
Spree T. te Veenwouden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand
Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Spree….? te Sneek, 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)
Spreekens van B. ,---- Prijscourant 1e kwartaal 1825 betreffende Specerijen en Kruiden, Verfwaren, Gehekeld Vlas,
Walvisch Baarden en Droogerijen opgemaakt door Waaijenburg van H., Ysendyk van E. G., Staedel P. J. , Vries de G.,
Calkoen P. , Romijn P., Scholten J. R. , Spreekens van B. allen te Amsterdam wonende jaar 1825 (3)
Spreekens van B. hij is samen met 7 anderen degene die de driemaandelijkse prijscourant heeft opgemaakt in voldoening
artikel 123 der wet op den ophef der inkomende en uitgaande regten en accijnsen van 26-08-1822 enz. in deze prijscourant
staan ca. 75 diverse goederen vermeld zoals een groep Specerijen en Kruidenierijen, Droogerijen, Verfwaren, Gehekeld Vlas,
Walvisch Baarden enz. enz. de uitgifte dezer prijscourant is uitsluitend opgedragen aan de Boekverkopers Smit J. W. de
weduwe en Koning de G. woonachtig op den O. Z. Voorburgwal bij de Halsteeg enz. jaar 1825 (4)
Sprenger Aaltje Joukes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van
opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen
zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
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Sprengers 1e Luitenant bij de Batterij van de divisie zware Cavallerie 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)
694
Sprengers 1e Luitenant van de Art. trein bij de Brigade Kavalerie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij
29-07-1815
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)
79-32
Sprengers Gerrit, Kurassier Afdeeling Kurassiers no. 8 * 18-01-1814 Haarlem, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
25-01-1841
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)
7-A bijl. 1
Spriedsma Femme P., 5 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Mannen
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
Crimineel
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
26-03-1824
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)
707
Sprielsma Femme Pieters, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie
21-11-1816
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)
194-5
Spriemsma Tjerk Reinders Landbouwer te Augsbuur met (13 gezinshoofden) moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de
20-02-1817
Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot
den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren
enz. jaar 1817 (3) dossier (6)
453
Sprienesma Reindert F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
03-05-1822
de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822
(2) alles (13)
1176-4
Spriensa R. F. , Hij tekent als lid van de Gemeenteraad van Holwert het navolgende stuk: De Gemeente Holwert heeft besloten
06-12-1814
alle achterstallige intresten over voorgaande jaren benevens die van 1814 aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5)
398
Spriensma R. F. te Holwerd 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)
1215-5v
Spriensma Tjerk Reinders wonende te Augsbuurt hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Burum enz.
29-11-1823
enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
958/2 211,5
Spriensma F. R. te Sijbrandaburen staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
17-09-1839
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)
2086-15
Spriensma K. R. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van
01-11-1840
reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1)
dossier (5)
430
Spriensma R . F?. hij ondertekend samen met de Schout en de Leden van de Raad der Gemeente Holwert een document
16-05-1814
betreffende een reglement ter bestrijding der uitgaven van genoemde gemeente enz. jaar 1814 (3)
958/2 211
Spriensma R. de weduwe te Raard staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden
Bladz. 7>>
reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage
17-09-1839
zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)
480
Spriensma R. F. , 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)
424-26
25- Spriensma R. F. 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)
870-B
Spriensma R. F. of T. ondertekend een document als Schout, Onderschout en Gemeente Raden van Holwert betreffende
15-09-1814
gemeente Goederen, Belasting, Armenbestuur enz. jaar 1814 (2)
71
Spriensma R. T. hij ondertekend het navolgend document >> Rintjema Binne Tjerks, van beroep Huisman te Bornwird , Hij
30-01-1816
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)
379
Spriensma Reinder Frerks Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen
03-06-1819
in het jaar 1819 (3)
983/7
Sprietsma A., 35 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet
Deel 1
openstaande zegel en registratie regten enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50
24-09-1839
namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)
26-01-1825
Sprietsma Andries---- Vries de Simon Koopman te Dockum, Onderwerp: verzoekt in een handgeschreven door hem
20-D
ondertekende brief te mogen worden toegelaten als Splitter bij de Koninklijke Nederlandsche Loterij enz. een verklaring van
goed gedrag aanwezig getekend door Ruiter de Tjerk van beroep Bakker en Sprietsma Andries Leerlooier van beroep enz. jaar
1825 (3)
810
Sprietsma Femme P. 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
Sprietsma Femme P. is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en
31-03-1815
een opgave van de kleren die iedere gevangene nog nodig heeft (26 kolommen met soort kleding) jaar 1815 (7) (1)
gevangenen nummer 88
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Sprietsma Femme P.,16 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)
Sprietsma Fimme Pieters Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2)
Sprietsma Pieter Femmes te Haskerland 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)
Sprietsma Pieter Femmes vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de
Provincie Vriesland dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op
den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2)
Sprietsma Pieter T. 73 is zijn volgnummer en Sneek 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)
Sprietsma Rinske Gabes te Dokkum weduwe van Bonnes Arjen in leven fuselier en gemelde hare man overleden is in het
Hospitaal van Gent op den 22 april endeselve aanwezig is geweest bij de slag van Waterloo en zij recht heeft op de bekende
gratificatie enz. jaar 1817 (1)
Sprik Jan Geb. Voorst, laatst gewoond hebbende te Voorst. Korporaa l8-7-1836 Overleden te Weltevreden, (3) totaal dossier
van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
Sprik K. H. Kapitein is met zijn schip de 2 Gebroeders op 26 april vanuit Hull vertrokken naar Amsterdam staat vermeld op het
document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en
land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Springer Jan staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats
ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april 1816
door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816 (3) Dossier (11)
Springmann of Sprengmann Christiaan, Elėve, Hoornblazer 1e kompagnie, 7de battailjon infanterie, van het Indische leger, Na
het beeindigen van zijn Kruiwagenstraf >>((De kruiwagenstraf bestaat in het plaatsen des veroordeelden in eene militaire straf
gevangenis voor den tijd van drie tot vijftien jaren, ten einde aldaar, vervolgens de voor veroordeelten den landmagt bestaande
veroordelingen, aan het verrigten van arbeid te worden ontworpen. Aan de kruiwagenstraf gaat bij dek- en onderofficieren
steeds degradatie, bedoeld in art. 41 lit. a des wetboeks, bij mindere schepelingen de vervallen verklaring van den militaire
stand, vooraf....))>>is hij met het schip de Rhijn, schipper C. Brandligt naar Nederland teruggezonden, en den 28. Mei ll., in het
Nieuwe diep aangekomen, , 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)
Sprinksma Dirk Jacobs, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Oosterlittens, 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 1843 (8)
Spritsma P. 4 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Sprong Petrus J. A. Zaltbommel Sollicitatie naar de functie van Veldwachter te Lemsterland , jaar 1917 (3)
Sprongsma Durk J. te Oosterlittens, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Oosterlittens, hij wordt vermeld in het Register
van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1824 (8).
Spruit Johannes Beurtschipper te Heeg , Onderwerp: o.a. handgeschreven brief , met zijn handtekening , een aankondiging
van zijn Dienstregeling van Heeg op Sneek en Balk en Workum met zijn schip, wat ook in een advertentie (1 stuks aanwezig
in het dossier) is aangekondigd tevens het Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden
aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld, jaar 1881 (4)
Spruit Maartje , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en
Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Zuid Holland jaar 1819 (4)
Spruit---- Sprait (Spruit) Joh’s hij wordt vermeld in een brief van de Schout van Almenum als volgt, dat hij sich so noemde
maar de schout uit het vermoeden dat hij een Deserteur is en heeft hem laten arresteren door den Veldwachter en dadelijk aar
Leeuwarden heeft doen overbrengen , en wat betreft Alhama Ruurd en Hondema Wiebe deze zijn insgelijks op last van de
Schout in de kaag gevat omdat dat deze in de nacht van de 16e op de 17e April door inbraak en doodsbedreiging enz. aan het
huis van Fennema Sikke Boer onder Midlum verder een heel verhaal wat er is gebeurd enz. jaar 1815 (2)
Spruit van der Cornelis Louis geb. 1802 Rotterdam , , Signalements staat der nalatige dienstplichtigen welke zullen moeten
worden opgespoort , met geboortedatum,beroep en met ouders en waar ze zich in 1824 bevinden en aanmerkingen.enz. jaar
1824 (6)
Sprundel van Francis * Oud Gastel 01-03-1811, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte,
aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen
welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)
Spruyt Wier , Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp: Schorren en
Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Zuid Holland jaar 1819 (4)
Spuijring Sijbren J. ---- Molen van der Reinder Sjoerds, Beslaglegging door de Deurwaarder Executant te Sneek Gorcum van
C. van de belasting bij Reinder van der Molen, en dat op den 14e november 1815 ten nademiddag 4 uren voor het huis der
Gemeente IJlst te zullen verkopen enige meubelen van eerstgenoemde enz. ter voldoening van de niet voldoening van de
quotisatie van het Predikants Tractement enz. ook wordt de Deurwaarder Executant Bouma Jan Ruurds genoemd die ter
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plaatse wilde protesteren , maar de bewaarder Molen van der Reinder heeft zijn post hernomen na het protest, verder genoemd
Bokma Auke Watzes en Spuijring Sijbren J., Draaysma Ype als getuigen, ook een brief aan Talsma Ubbe dat hij ontslagen is
als bewaarder enz. Jaar 1815 (9)
St. Anna Parochie, Kadaster ; St. Anna Parochie en St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de grenzen
St. Anna Parochie en St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening er bij , er worden op de grens
de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt; Lont Jan
Arjens de erven, Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken
Jacob Scheltes de erven , Groot de Ysbrand Klazes , Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe, Tanja Piebe Piers de
erven, Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma ….?,
Pietersen Pieter Jans de erven, Steeg van der Klaas Daams, Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius
Paulus Johannes, Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de
verklaring en schets is getekend door de landmeter Giezen van A?, enz. enz. jaar 1824 (10)
St. Anthony Gasthuis---- Dijk Sipke Jetzes oud 21 jaren , boerenknecht geb. te Sexbierum dat hij voor weinige dagen door
eene bedwelming zijne verstandelijke vermogens is overvallen zodanig dat hij thans Krankzinnig is en opgenomen in het
Gesticht St. Anthony Gasthuis in Groningen enz. enz. jaar 1825 (5)
St. Anthony Gasthuis te Leeuwarden het bestuur verzoekt vergunning tot het aanleggen van een bruggetje op zijn in eigendom
hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz. te Deinum met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en
de bouwvoorwaarden jaar 1918 (10)
St. Anthony Gasthuis te Leeuwarden zij vragen in een handgeschreven brief met daaronder de handtekeningen van Voorzitter
en Secretaris een vergunning voor slootdemping en een uitweg enz. naar de rijksweg met de toestemming en de
voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk) enz. jaar 1915 (11)
St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden---- 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.
(Marcus) jaar 1821 (7)
St. Antoni Gasthuis---- Cantor Visscher T. als boekhouder van het St. Antoni Gasthuis te Bolsward dewelke aan de
Rentmeester van de Benificialen van Bolsward heeft verkogt enz.enz. Een rekwest omdat zijn aanslag voor een ander is
bestemd wegens enz. enz. jaar 1816 (3)
St. Antony Gasthuis---- Ploeg van der Rein hij huurt van de staat 2 percelen greidland gelegen onderden dorpe Wirdum ten
noorden het St. Antony Gasthuis , ten zuiden Palsma Andele H. enz. ten oosten Middachten van (de Jonkheer) en ten westen
den Hogendijk verder worden vermeld de huursommen enz. jaar 1823 (3)
St. Antony Gasthuis, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt Onderwerp:
Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Friesland jaar 1819 (4)
St. Bernard---- Gevangenissen; Ontvangen uit het huis van Correctie te St. Bernard in Belgie voor het huis van Reclusie en
Tuchtiging te Leeuwarden dan volgt een lijst van kleding voor de gevangenen jaar 1825 (4)
St. Hubert Een Portlijst voor het Postkantoor aldaar maar ook worden alle Hoofdpostkantoren van Nederland en Belgie
genoemd jaar 1825 (6)
St. Jacoba parochie, Giezen van A. , Landmeter der 1e klasse Onderwerp: Opmetingen voor het kadaster enz. enz. met de staat
van opmeting erbij Dronrijp, Menaldum, Marssum, Hennaarderadeel, St. Jacoba parochie en Lieve Vrouwenparochie, jaar
1821 (2)
St. Jacobi Parochie, Kadaster ; St. Anna Parochie en St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de
grenzen St. Anna Parochie en St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening er bij , er worden op
de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt;
Lont Jan Arjens de erven, Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens,
Kuiken Jacob Scheltes de erven , Groot de Ysbrand Klazes , Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe, Tanja Piebe
Piers de erven, Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma
….?, Pietersen Pieter Jans de erven, Steeg van der Klaas Daams, Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes,
Mebius Paulus Johannes, Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe
Atzes, de verklaring en schets is getekend door de landmeter Giezen van A?, enz. enz. jaar 1824 (10)
St. Jacobiparochie Onderwerp: het opnieuw opmeten van de grenzen enz. Jaar 1823 (2)
St. Jacobiparochie---- Vissers S. J. , Landmeter der 1e klasse distrikt St. Jacobiparochie is daar met zijn werk klaar en zal gaan
naar Ferwerd maar wegens de bespoedigingen van een werk gaat hij naar Menaldum enz. komt ook in voor Buitenpost,
Hallum, en de landmeter 1e klas Diggelen van L. en Rameau J. J. Landmeter 2e klasse en Giezen van A. landmeter der 1e
klasse, enz. jaar 1823 (5)
St. Johanesgasterveenpolder C =Polderbesturen en Veenpolders----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e
polder besturen en gemeentebesturen van Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917
St. Johannesga een lijst met 11 namen van schatplichtigen houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen en
gebouwen de gedane aangifte met woning en huis no. En het bedrag aan huurwaarde Jaar 1824 (dossier 7 + lijst 1blz.)
St. Johannesga, ---- Overstroming; de ramp van de 4e op de 5e februari waarin genoemd worden de plaatsen met schade enz.
Rottum, St. Johannesga, Delfstrahuizen, Wolvega, Heerenveen, Nijholtwoude, Rotsterhaule, Rohel, Oosterzee, Echten,
Eesterga, Kuinre, Blankenham, Oldemarkt jaar 1825 (12)
St. Joostland------ Zeeland, Onderwerp beweiding van Rijkswegen, daar wordt in genoemd de landbouwers. Vogel de J., te
Nieuw en St. Joostland Neele Joh., Mesu J.. Rooze C., Kodde L., Klompe A. J., Mesu J. K., de erven Horst Serle van der,
Bliek A. te Nieuw en St. Joostland , Janze S. Sz. te Nieuw en St. Joostland jaar 1915 (13)
Staads Harmen Geerts wonende op de Gragtswal bij Leeuwarden in qualiteit als boekhouder en Durks Pieter en Jelke te
Leeuwarden Schippers wonende aldaar op ’t Vliet in qualitet als Commissarissen van het Groot Schippers Gilde te
Leeuwarden, onderwero; dat in den jare 1728 bepaald is dat geen vreemde buiten of inlandsche schippers in een vaartuig boven
de 4 lasten groot veenige ladingen binnen deze stad enz. het document isonder tekend door Bavius Franciscus enz. jaar 1814
(4)
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Staaf Frederik, 143 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)
Staag v.d. Douwe S. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe
Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus
Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3)
Staag v.d. Douwe S. te Herbaijum 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)
Staag v.d. Sybren D., ,---- Beijma Eduard Marius van, Grietman van Idaareradeel geass. met den secretaris Wybenga S.
Onderwerp: van de dorpe Herbayum de stemgerechtige Floreenplichtige zonder onderscheid godsdienstige gezindheid
enz.enz. verder gaat het over Bouwland toebehorende aan de Armenvoogdij, wat door Bouma Wybren Gerrits in huur wordt
gebruikt enz. dit document wordt ondertekend door Cuperus Klaas, Terpsma Pier G., Kistma P. D., Pars J. J., Viersen Fedde J.,
Renses Gerrit, Staag v.d. Sybren D., Dijkstra Reinder Hans?, Keui??huis, Lan? Klaas Boukes, Hijtsma C., Beyma van Eduard
Marius, Wybenga S. verder genoemd Attes Claas de weduwe, Bergma Daniel, Sytzema Cornelis Zijtes, Beyma van Thoe
Kingma c.s. Boer de Sjoerd Ymes, Haanstra Andries Ages, Bouwma Wytze Gerrits, Hoop de Jakle Everts enz. jaar 1818 (7)
dossier (19)
Staag van der S. D. te Herbaijum----- Hanekuik J., nabij Midlum betreft waardering der gronden (de z.g.n. Slagtedijk) voor de
onteigening voor de grote weg Leeuwarden naar Harlingen de belanghebbende eigenaren zijn: Pars Jan Johannes te
Herbaijum, Hofstra Sybrens Martens te Achlum, Okkinga Klaas Ottes (de weduwe) te Wijnaldum, Hellema Sybren T. te
Herbaijum, Staag van der S. D. te Herbaijum, Bolger C. te Franeker, Z(S)einstra Dirk W. te Pietersbierum, Bruinia Kornelis
Rinzes te Herbaijum, Rodenhuis P. (de erven), Hanekuik Jacob te Harlingen, Cats Sjuwke weduwe Oosting te Leeuwarden
Jaar 1841 (4)
Staaij van Pieter, 2 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)
Staak H. K. voor Kleding ten dienste van Murks Marijke, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen
van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad enz. enz.totaal 41
gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16
Staak Tietje (Tijtje) Jurjens wonende te Sneek oud 73 jaar weduwe van Bruinings J. C. Predikant te Herwen en Harst en
aldaar overleden 25 Oktober 1794 zij ontvangt een weduwen pensioen van fl. 100 en zij woont in bij haar zoon en dochter
welke ook zelve een matig bestaan hebben enz. enz. jaar 1819 (5)
Staal Anne wordt vermeld als Belastingschuldige op een document genaamd: De Ontvanger van Marum heeft den Eer den
Heer Controleur te Dronrijp enz. dat de percelen beneden de termen van belastbaarheid zijn gebleven over de jaren 1839-1840
bedragen dertien dus eene somma van Een Gulden dertig Ct. enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Staal D. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden van
Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)
Staal D?. 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)
Staal Dirk, 30 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)
Staal F. G. te Huizum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie
zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Staal Foppe , Wordt vermeld op de staat van Uitgaaf gedaan op de post van onvoorziene uitgaven over 1814 op de begrooting
van den Gemeente Huizum enz. jaar 1815 (4)
Staal Foppe Gerits , Mr. Bakker in de Schrans onder Huizum en Bosma Douwe T. Mr. Bakker in de Schrans onder Huizum 2
brieven door hen geschreven en ondertekend , Onderwerp: hun request betreffende betaalde belasting op het gemaal enz. jaar
1823 (3)
Staal Foppe Gerrits ---- Mentz J. H. Adjunct Maire wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van Sloterdijk J. F.
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)
Staal Foppe, van beroep Bakker, hij wordt vermeld als Debiteur op een staat van uitgaven gedaan door den Schout van
Huizum i.v.m. de manschappen der Landstorm geposteerd op de Zwarteweg enz. jaar 1814 (2)
Staal Froukje, 337 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)
Staal Froukje, 379 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)
Staal G. C., Zwolle 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
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Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar
1839 (2) dossier (8)
Staal H. L. Landmeter der Velddienst ten kantore Leeuwarden een aanvraag voor reiskosten van f. 150.- enz. jaar 1840 (3)
Staal H. L. te Nijehaske staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen
P. B. J. (Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar
1841 (6)
Staal H. L. van beroep Landmeter uit Den Haag heeft deze morgen berigt ontvangen dat hij overgeplaatst is naar het kantoor
van bewaring der hypotheken enz. maar dat hij liever enz. jaar 1840 (5)
Staal Hendrik 21-10-1792 Rotterdam 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 onderofficieren 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)
Staal Jacob Dirks---- Bosch D. D. Schout van Marrum ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het
Departement van Vriesland naar aanleiding van het aanhoudend slordig gedrag van de Veldwachter Kappelman Hermanus
van zodanige aard zijn dat hem tot Velwachter ten ene male ongeschikt maakt en dan ook in dien plaats te benoemen Staal
Jacob Dirks van beroep Mr. Kuiper jaar 1814 (1)
Staal Lieuwe 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)
Staal Oepke H. 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)
Staal P. (van Dordrecht) nu te Echtenerbrug Gezagvoerder van een Rijnaak genaamd “Maatje” verzoekt in een
handgeschreven en door hem ondertekende brief om een vergunning om zijn nieuw gebouwde schip te mogen slepen naar de
lemmer over de Volegabrug langs de Lemmer Brekken naar Lemmer en door de oude sluis te varen en naar Harlingen alwaar
hij een lading Beetwortels kan laden voor de scheepsbevrachter Fekkens en deze Beetwortels te brengen naar Swantenberg
Holland Zuide dit verzoek is afgewezen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekende brief door Bos J. J.
Scheepsbouwer te Echtenerbrug die bovenstaande opniew verzoekt enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag
enz. jaar 1909 (11)
Staal v.d. 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)
Staal Wiebe Gerrits---- Sparrius, Betje Hendriks weduwe van Wiebe Gerrits Staal, Memorie van aangifte van zijn
nalatenschap, met o.a. een handgeschreven brief met haar handtekening jaar 1841 (8)
Staal Wiebe huurt een stuk Land gelegen in de verdeling van Jelmer Eg onder enz. enz. Hij komt voor in een document van
Bestuur der Registratie en Domeinen Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821
(7) (hele document 13 )
Staal Willem 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
Staal Willem, 261 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)
Staalsma? F. te Oudega 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)
Staalstra Tjeerd Jelles te Franeker 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)
staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius Johan) Baron
van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius Johan) Baron
van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius Johan) Baron
van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius Johan) Baron
van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de
duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de
maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen enz. jaar 1841 (6)
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
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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)
Staat der Roerende en Onroerende Goederen, een document met Inkomsten en Uitgaven van het District Hemelumer Oldephart
en Noordwolde jaar 1821 (12)
Staat van beleg verklaarde gebieden, ------ 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)
Staat van het gestorven Rundvee welke met huid en haar is begraven in het jaar 1823 (2)
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)

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)
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)
staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente
Dokkum aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt. Kommandant Johannes Joha
Antonius der Diendstdoende Schutterij Dokkum enz. jaar 1816 (3)
Staat vermeld op een Nominative staat van Bijma Bauke Barelds te Smallingerland miliciens met 11 kolommen informatie die
ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz. jaar 1839 (7)
Staats Aaltje * 1796 weduwe F. de Hart staat in een document met 8 kolommen informatie vermeld genaamd: Nota
aanwijzende eenige byzonderheden nopens het Domicilie van Onderstand van voornoemde persoon in de maand augustus
1840 opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1840 (5)
Staats Aaltje weduwe van Hart de F. Leeuwarden is haar 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)
Staats Aaltje weduwe van Hart de F., Zwolle is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden 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)
Staats Aaltje.---- Bisschop Catharina zij wordt genoemd in een Bedelaars Colonisten Vestigings en onderhoudskosten te
Harlingen, verder worden er genoemd Jager de K. te Barradeel, Staats Aaltje te Leeuwarden, Gebel R. C., Dam van J. beide
te te Schoterland, Elsinga F. R, te Weststellingwerf tevens een lijst wat zoal de bedelaars in het algemeen de maatschappij
koste in 1840 , Jaar 1841 (4) met de lijst van kosten totaal (8
Staats Evers W. in Gelderland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de
Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst
leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde
kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen
van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)
Staats Everts W. Officier van Justitie te Arnhem, voor het Provinciaal Kerkbestuur, lid van het Provinciaal Kollegien van
Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het
betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie
tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz. jaar 1824
(5) dossier 40
Staats Geert Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van
een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd
en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf
zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)
Staats H. G. Hij heeft ingeschreven voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Wortelen aan de gevangenis
van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (4)
Staats Hendricus Reinardus onder de Gardes d’Honneur hebben gediend , hij is totaal niet bekend bij en niet aanwezig te
Harlingen enz. en volgens bericht vertrokken naar Overijssel jaar 1814 (3)
Staatsblad, Dossier met daarin Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden van Juni 1840
Staatslint Wilhelmina te Kampen , Sophia Johanna Maria Uhlman te Zwolle (Onderwijs), jaar 1839
Staatsma A. te Lekkum, betreft een aangeboden transactie voor het proces verbaal opgemaakt 8 december 1824 wegens
weigering van dienstuitoefening aan den ambtenaren enz. jaar 1825 (4)
Staatsma F. O., ---- Mebius Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van
Reneman L. CS ale ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren enz.
enz. deze handgeschreven brief is ondertekend door; Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F., Boersma G.
O. , Leistra F. W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W., Faminga D. F., Westra K. A., Rijpstra
A. B., Husinga H. J., Wouda T. P., Faber A. S. jaar 1822 (8)
Staatstra Dirk Klazes ---- Tjeerdsma Geert Jorrijts Huisman onder den Dorpe Scharnegoutum en Staatstra Dirk Klazes mede
aldaat de eerste als administrerende en de laatste als toeziende voogd der Kerkegoederen te Scharnegoutum, zij schrijven en
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tekenen een brief als request voor vermindering van belastingen enz. verder een overzicht van de inkomsten en uitgaven van
deze kerk en hunne bezittingen enz. jaar 1815 (5)
Staay de Melger van Josephus staat vermeld op de Naamlijst met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats van
de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor
zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot de Nationale
Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (6)
Stabel J. G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles
(13)
Stabel J. Godlieb, 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)
Stachouwer Andr. Karels * 10-10-1795 z.v. Stachouwer Willem Andries en Arents Janke 19 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)
Stachouwer Andries Karel---- Ropckes F?. P. Secretaris der Gemeente Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Heer
Commissaris Generaal van Vriesland dat niets hem aangenamer zijn geweest, als eenstemmig met den Schout Meijer J. T. de
belangen dezer Gemeente te mogen behartigen maar dat de Schout zijn huisvrouw alle inkomende sgtukken eerst opent en deze
aldus met vertraging enz. en het is nu aan de Schout Fenenga Ruurt Melles te danken dat de administratie dezer eiland zulks
ene geregelde loop heeft en het grieft Ropckes F?. P. dat hij voor Bedrieger en Intriguant wordt uitgescj=holden door
genoemde huisvrouw, vemits de Schout in zijn Lompheid een certificaat heeft uitgeschreven voor Stachouwer Andries Karel
edn deze dus enz. jaar 1814 (3)
Stachouwer G. en Zeilinga E. A. , zij zijn als Schatters over 1824 te Schiermonnikoog gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
Stachouwer J. Hij was in 1818 de hoogste der ingesetenen van Schiermonnikoog door den raad gesteld op fl. 20.= en
voornoemde vrijwillig ter gemoed koming van de minbegoedigden ingezetenen er nog 5 gulden bij gedaan, Zeilinga ….? mede
door de raad gesteld op fl. 20.= vrijwillig ter gemoed koming van de minbegoedigden ingezetenen er nog 30 gulden bij gedaan,
en Feninga ….? heeft ook vrijwillig ter gemoed koming van de minbegoedigden ingezetenen er nog 30 gulden bij gedaan,enz.
jaar 1820 (1)
Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie dat de loteling Damstra Jan Jacobs heeft alle mogelijke opsporingen enz. maar zijn moeder antwoorde dat zij
in persoon te Leeuwarden bij den Heer Schultze ….? is geweest om enige dagen plaatsvervanger voor haar zoon i.v.m. een
prolongatie te bekomen enz. jaar 1817 (2)
Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militiedat hij niets onbeproeft gelaten heeft om Damstra Jan Jacobs op te sporen, tevens de Burgemeester v
Boetzelaer van P. A. an Amsterdam geschreven die antwoorde dat hij niet meer in Amsterdam bevind verder een ondertekende
brief van de Commissaris van Politie Aardenburg van te Amsterdam dat hij onderzoek heeft gedaan naar Damstra Jan Jacobs
en aan den Capitein P. Stachouwer met wien hij van Suriname was gekomen enz. jaar 1817 (5)
Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie dat Damstra Jan J. het betreft dat ik de moeder heb voorgesteld een ander in desselfs plaats te stellen enz. jaar
1817 (1)
Stachouwer J. (Johan).---- Cewits H. C. van beroep Schoolonderwijzer te Schiermonnikoog heeft vertoond zijn beroepsbrief
om van heer beroepen te zijn dat hij de 1e herwaarts gaat aan de Grietman Stachhouwer J. (Johan) aldaar die dit document ook
ondertekend enz. jaar 1816 (1)
Stachouwer J.---- Brons Pieter , hij is beroepen als Schoolonderwijzer der Jeugd te Gordijk, ondertekend door Stachouwer J.
(Johan) de Grietman van Schiermonnikoog enz. jaar 1820 (1)
Stachouwer J. Heer en eigenaar van Schiermonnikoog in kwaliteit voor Starkenborg van L. T. Onderwerp; aangespoelde
touwen enz. jaar 1820 (1)
Stachouwer J.---- Masdorp J. E. Grietenij Ontvanger: Onderwerp zijn Borgtocht en hij is een persoon van zover ons
(Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog) een persoon van een goed oordeel en ennis en onberispelijk van
gedrag enz. jaar 1817 (1)
Stachouwer J.---- Orre Remt Teunis * 08-10-1798 z.v. Orre Teunis Jans en Remts Gesijna 1 is zijn volgnummer, hij staat
vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M.
ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van
Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de
Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)
Stachouwer J.---- Schiermonnikoog----een ondertekende brief door Stachouwer J. en Fenenga R. M. jaar 1817 (1)
Stachouwer J. te Schiermonnikoog, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Stachouwer J. ter orde van de Grietman van Schiermonnikoog ondertekend hij een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1)
Stachouwer Johan---- Meijer J. F. Schout der Gemeente van Schiermonnikoog schrijft in een door hem ondertekende brief dat
Stachhouwer Johan te Schiermonnikoog heeft bedankt als Zetter der Belastingen en weigert de stukken als zodanig te tekenen
enz. jaar 1814 (1)
Stachouwer Johan Willem---- Stachhouwer Johan, Onderwerp: dat de acte van transport door de staten van Vriesland in 1638
aan hem als koper van de heerlijkeid Schiermonnikoog afgegeven niet genoeg gebleken is i.v.m. gestrande schepen of
aangespoelde goederen enz. enz. jaar 1818 (4)
Stachouwer Johan, Onderwerp: dat de acte van transport door de staten van Vriesland in 1638 aan hem als koper van de
heerlijkeid Schiermonnikoog afgegeven niet genoeg gebleken is i.v.m. gestrande schepen of aangespoelde goederen enz. enz.
jaar 1818 (4)
Stachouwer P. ---- Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de Nationale Militiedat hij niets onbeproeft gelaten heeft om Damstra Jan Jacobs op te sporen, tevens de
Burgemeester v Boetzelaer van P. A. an Amsterdam geschreven die antwoorde dat hij niet meer in Amsterdam bevind verder
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een ondertekende brief van de Commissaris van Politie Aardenburg van te Amsterdam dat hij onderzoek heeft gedaan naar
Damstra Jan Jacobs en aan den Capitein P. Stachouwer met wien hij van Suriname was gekomen enz. jaar 1817 (5)
541D
Stachouwer Willem Andries---- Stachouwer Andr. Karels * 10-10-1795 z.v. Stachouwer Willem Andries en Arents Janke 19 is
17-10-1817
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)
1315-22
Stad van der Cornelis, Tamboer 5e afdeeling infanterie * 05-10-1820 Haarlem, hij wordt vermeld op een Nominative Staat van
09-10-1839
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)
302-2
Stad van der Klaas Hij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent en
11-04-1823
Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)
te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)
302-2
Stad van der Roelof Hij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent en
11-04-1823
Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)
te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)
234
Stada Johannes Corn’s staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling behorende tot de
06-03-1815
Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)
219
Stade Tiemen Harmes komt voor in een brief van de Gouverneur van Overijssel die ondertekend een brief aan de Gouverneur
28-05-1817
van Vriesland en schrijft dat de Schout van de Gemeente Giethoorn voornoemde enz. jaar 1817 (2)
219
Stade Wigger Harmes komt voor in een brief van de Gouverneur van Overijssel die ondertekend een brief aan de Gouverneur
28-05-1817
van Vriesland en schrijft dat de Schout van de Gemeente Giethoorn voornoemde enz. jaar 1817 (2)
694
Stadeel van, Majoor van de Ligte Dragonders No. 4 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde hij wordt vermeld
29-07-1815
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)
12-03-1825
Stadelaar Pieter---- Bloem C. A. te Terschelling een extract van de teregtzitting der regtbank in eersten aanleg van maandag 11
3-A
oktober 1824 de uitspraak (vonnis aanwezig) betreffende een zaak tegen genoemde er worden genoemd de commisen
Stadelaar Pieter en Wilgen Jan waartegen hij resistentie enz. jaar 1825 (5)
398
Staebel J. G. te Leeuwarden 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)
379
Staebel Johan Godlieb Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in
03-06-1819
het jaar 1819 (3)
28-A
Staedel P. J. ,---- Prijscourant 1e kwartaal 1825 betreffende Specerijen en Kruiden, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch
05-01-1825
Baarden en Droogerijen opgemaakt door Waaijenburg van H., Ysendyk van E. G., Staedel P. J. , Vries de G., Calkoen P. ,
Romijn P., Scholten J. R. , Spreekens van B. allen te Amsterdam wonende jaar 1825 (3)
05-04-1825
Staedel P. J. hij is samen met 7 anderen degene die de driemaandelijkse prijscourant heeft opgemaakt in voldoening artikel 123
40-A
der wet op den ophef der inkomende en uitgaande regten en accijnsen van 26-08-1822 enz. in deze prijscourant staan ca. 75
diverse goederen vermeld zoals een groep Specerijen en Kruidenierijen, Droogerijen, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch
Baarden enz. enz. de uitgifte dezer prijscourant is uitsluitend opgedragen aan de Boekverkopers Smit J. W. de weduwe en
Koning de G. woonachtig op den O. Z. Voorburgwal bij de Halsteeg enz. jaar 1825 (4)
133 - 135
Staedel van ….? Majoor Commanderende het 2e Regiment Ligte Dragonders, 8e Compagnie . Onderwerp een onderzoek naar
09-05-1814
Zee van der Jan geboren 18-02-1791 te Gorcom en Huizinga Jacobus Thomas geboren 01-02- 1795 te Rein in Vriesland, maar
zijn in deze gemeente (Sneek) niet te vinden zij zijn op 17 april 1814 gedeserteerd uit Utrecht aanwezig van beide het
signalement voor de opsporing enz. Jaar 1814 (4)
B-40
Staf Janna Adams, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
18-02-1832
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5)
1316 lijst 1_R. Stag v.d. J. F. te Workum wordt vermeld in het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester
22-10-1814
van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat
er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief
van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een
Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)
1040
Stag van der J. T., Hij ondertekend als lid van de vroedschap van de Stad Workum een document dat aan de Gouveneur van
22-10-1814
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 E. A. (Evert Arend) 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 E. A. (Evert Arend) jaar 1814 (9)
357
Stahlman J. F. ---- Heep J. J. te Ternaard Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand
24-05-1819
maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam
naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te
Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan
waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie
onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E. getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en
Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen
& Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn
huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp.,
Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt ,
Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor
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zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van
Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam voor zijn huis van Negotie de firma
van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du
Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide
Particulier binnen Rotterdam en getuige daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor
genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris ,
tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts
J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W.,
Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles
gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S., jaar 1819 (21)
Staking , Minkema Hendrik,---- Westra J. te Veldwachter te Benedenknijpe maakt melding van een kleine werkstaking onder
de landarbeiders , en een vergadering ten huize van de weduwe Vries de Abe en daar werdt besloten bij Siebenga Hendrik S. te
Bovenknijpe, Minkema Hendrik en Nijholt Keimpe, alle Landbouwers het werk te staken oor een loonsverhoging van enz.
enz. jaar 1916 (2)
Staking----Veenarbeiders een staking te Terwispel worden in genoemd de Veldwachters Vogelsang, Godschalk en Vlierman
jaar 1879 (3)
Stal ? (Stoel?) van der J. A. de weduwe te Ried wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en
Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel 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 (6)
Stal v.d. ….? te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Stal v.d. ….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v.
het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)
Stal v.d. Dirk---- Jong de Pieter en Stal v.d. Dirk beide wonende te Franeker kantoor bij beide houdende en te Harlingen bij
Nijp….? , Kleine Oijevaar , maken bekend in een handgeschreven brief die beide ondertekenen en een advertentie dat de
Zomerdienst van Balk naar Sneek v.v. zal beginnen op 11 April a.s. enz. tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route
en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (4)
Stal v.d. K. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de
maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Stal v.d. K. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe
Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)
Stal v.d. P. gehuwd met Rodenburg Grietje Baukes 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)
Stal v.d. te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Harlingen in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Stal van de D. P. Franeker Schipper, jaar 1837
Stal van der D. P. Leeuwarden Schipper, jaar 1837
Stal van der Hendrikus, 198 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)
Stal van der K. F. wonende in wijk D. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de
grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen
worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn
toegezonden enz. jaar 1841 (8)
Stal van der K. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd Staat der
openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe
Belastingen van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane posten met 8 kolommen informatie totaal 25 personen
enz. jaar 1839 (3)
Stal van der Klaas F, Tapper en Logementhouder te Harlingen Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht
voor het jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met zijn handtekening , jaar 1841 (31)
Stal van der Rients 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)
Stalen van A. M.---- 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)
Stalknecht Pier Jans 30-04-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend
document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en
transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)
Stallinga Haije Lemmer Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Nijland met persoonsgegevens, jaar 1919 (1)
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Stallinga A. komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief
namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat de St. Martinikerk om heuchelijke tijden af in het bezit is geweest van De
Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of
Kraamgelden enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen daar door het gemis van boeken enz. enz. enz.
en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (45)
Stallinga Abel Pieters 164 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem
van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten
gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn te Groningen om afrekenen tot
stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3) hele staat (9)
Stallinga D. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij
besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier (7)
Stallinga D. , 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)
Stallinga D. Ontvanger te Nes staat vermeld in een stuk over de gemeente rekening van Nes over 1814 jaar 1815 (1)
Stallinga D. R.---- Hartmans H. D. Onderwerp: zijn request hij heeft in den beginne der Exercitien zich zelf aangeboden om het
commando van den Landstorm te Wierum en zig naderhand door de mannen aldaar heeft laten verkiezen tot Kapitein en dien
post geaccepteerd schoon te Nes woonachtig enz. verder worden genoemd de Kapitein Wijnia H. M. en Stallinga D. R. 1e
Luitenant van de 2e Comp. (Moddergat) enz. jaar 1814 (1)
Stallinga D. R. 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)
Stallinga D. R. te Nes 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)
Stallinga D. te Nes staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid van door de Ontvangers
de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Stallinga D. te Nes 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)
Stallinga D., 11 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) 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)
Stallinga Doum, 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)
Stallinga Douwe---Vitringa van Colon J. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een brief met handtekening van J.
W?. Noordenbos Docter te Nijkerk (Friesland) aan J. Vitringa van Colon te Leeuwarden en een brief van Douwe Stallinga te
Nes aan zijn oom de Koopman G. Kamminga wonende in de Speelmanstraat te Leeuwarden verkorte inhoud: gaat over dat hij
koorts heeft en dat er al 10 gestorven zijn waaronder de Veldwachter Balling en de Schoolmeester aan de besmettelijke ziekte
Rotkoorts (nu Typhus) en dat hij bang is dat als het zo doorgaat er geen inwoner van Nes het zal overleven enz. en een brief
van doctor J. Vitringa Coulon met dossier Jaar 1816 (10)
Stallinga Douwe Ruurds onder Nes , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Nes in 1823 die dat ook
in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)
Stallinga Douwe te Nes Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Ternaard ,
enz. enz. jaar 1822 (2)
Stallinga Douwe, 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)
Stallinga Douwe, Komt voor op een document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Stallinga Douwe, 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)
Stallinga H. Lemmer Sollicitatie voor Veldwachter te (Ferwerderadeel) , jaar 1919 (4)
Stallinga H., 41 is haar/zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet
openstaande zegel en registratie regten enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50
namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)
Stallinga Haye 25 jaar wonende te Enschede, Komt voor op een document genaamd Lijst van sollicitanten naar de betrekking
van Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1915 (2) (dossier 7)
Stallinga Haye Lemmer Solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1)
Stallinga Haye Veldwachter te Lemmer hij verzoekt in en handgeschreven brief met zijn handtekening om onslag wegens
plaatsing in Veendam hij krijgt eervol ontslag, jaar 1919 (3)
Stallinga Haye zijn voordracht en benoeming als Veldwachter te Lemsterland met zijn persoonlijke gegevens, ook een
handgeschreven brief (Proces verbaal) met zijn handtekening enz. jaar 1917 (14)
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Stallinga Hotze, * 17-08-1888, 32 jaar te Oosthem, , zijn benoeming als Rijksveldwachter te Wymbritseradeel ook een
handgeschreven brief met zijn handtekening, enz. jaar 1916 (11)
Stallinga Jelle, 2e Compagnie Hospitaal Soldaten gaat naar Bilbao, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats
(indien niet genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog
dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898
(2)
Stallinga Koenraad 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)
Stallinga P. te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Stallinga P. te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid Jaar 1841 (3 )
Stallinga R. Kerkvoogd van de Martinikerk te Workum ontvangt voor de kramen op de Maijmerk enz. Geextrateerd uit
het boek van Ontvang en Uitgaven van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz. komt voor in het
totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en
Kerkmeesters dat de St. Martinikerk om heuchelijke tijden af in het bezit is geweest van De Herberg onder het Stadhuis
alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden enwel sedert
den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen daar door het gemis van boeken enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is
betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag enz. enz. jaar 1815 (3) dossier (45)
Stallinga Sjoerd Wagenmaker 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)
Stallinga Tade H. Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der
registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen
openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Stallinga Tade 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)
Stallinga Taede H. wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog openstaande
artikelen op het Memoriaal en in debet genomen zegel en registratie regten op 30 augustus 1839 en zaken betreffende de
Directe belastingen enz. jaar 1839 (4)
Stallinga te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en
Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Stalloinga T. H. te Bolsward onderwerp: repartitie gequoteerd nr. 98 inzake een bekeuring enz. jaar 1839 (4)
Stalman Jacob C. 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)
Stalman Tjedze vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien
wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2)
Stalman Tjidze H. 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)
Stalman Tjisse H. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen
der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen
is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Stalman Tjitsjke , 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)
Stalman Tjitte Tjisses Handgeschreven brief met handtekening van Tjitte Tjisses Stalman geb. 13-05-1806 Workum, jaar 1840
Stam [Wijnia N. geboren Stam] te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op:
de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no.
355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)
Stam ….? te Sneek als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende
de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente
Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Stam Auke 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)
Stam C. te Sneek voor geleverde bussen enz. staat vermeld op de Staat van de nog doene betalingen in de Gemeente Nijland
over het dienstjaar 1813 welke verzogt worden uit de onvoorziene uitgaven te voldoen, hij heeft tegoed f. 21, jaar 1814 (2)
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Stam Cornelis Hij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent en Reglement
tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder) te
Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)
Stam F. te Sneek 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)
Stam G. voor Stembiljetten staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken voor de Gemeente Oosterend
enz. jaar 1814 (3)
Stam Gerben 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)
Stam Gerben---- Hoytema P. S. Schout van de Gemeente Akkrum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende dat hij de nodige orders had gesteld om het kind van Postema Pieter Jacobs en Pieters Hinke uit het huis van Arrest
te Leeuwarden te laten halen door twee vertrouwde personen op de 7e febr. Maar dat volgens de President van de Raad van de
Gevangenis het onmogelijk was om het kind uit de armen van de moeder te krijgen maar toen beloofd was dat zij het kind ook
die verklaring is aanwezig en de namen van de 2 vertrouwde mannen zijn Stam Gerben en Wijk van Uilke en zij ondertekenen
enz. jaar 1815 (2)
Stam J. te Hoogkarspel, 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
Stam Jacob C. Hij wordt vermeld als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement , Consent en Reglement
tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder) te
Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)
Stam Johannes, 693 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)
Stam Leendert, Fuselier 5de Afdeeling infanterie * 20-02-1814 Barendrecht, 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)
Stam T. gz. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een memorie van aantal ledenvan de Dienstdoende schutterij te
Sneek waarin zij zig beklagen over het gedrag van de de meste hunne Officieren en Onder Officieren ten aanzien van het
weigeren van het houden van de Nagtwagt enz. de ondertekenaars zijn Hogenbrug O., Radersma R., Wouda Sieds N.
Corporaal, Feer van der Dirk, Heslinga van H. S. S. Corporaal, Feer van der Geert, Haafkens H., Feenstra H. H., Vlink J. jr.
Corporaal, Gent van G. Corporaal, Koster Z. S., Stam T. gz., Zeilstra Joh’s R., Schuil P. U. Corporaal, Haanstra IJ., Minnen
van Jan E. , Hellinga C. S. Corporaal, Dijk van S. of F. Corporaal, Tindersma Albert enz. jaar 1817 (4)
Stam Tjomme hij is een der Diakenen van de hervormde gemeente te Sneek die een brief aan de Gouverneur van Vriesland
ondertekenen betreffende dat Vries de Jacob in 1815 door de Schout van Grouw als Karknecht is geengageerd enz. maar hij te
Sneek woonde en in dienst is getreden in gemelde gemeente maar heft achtergelaten een vrouw met twee kinderen en kort na
zijn vertrek in armoede vervallen enz. jaar 1816 (2)
Stam Tjomme 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)
Stam W. 1e Luitenant voor de 1e Compagnie hij wordt in voornoemde functie voorgedragen door de President Burgemeester
van Sneek Olivier W. (Willem) die de brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 (2)
Stam W.----- Bransma Johannes Hendriks heeft van het Oud Burger Weeshuis te Sneek een Wandelkoop aan gegaan van vijf
tegen negen pondematen Greidland gelegen onder de dorpe Nieuwland (Nijland) ook aanwezig een document dat het Oud
Burger Weeshuis te Sneek in een Zathe te Nieuwland (Nijland) bij Bolsma Tomas Willems in gebruik een stuk van 15
pondematen land enz. dat door de huurder dezer zathe nog gebruikt kon worden 4 pondematen en dat aan de eigenaar Bransma
Johannes Hendriks betaald wordt enz. dirt stuk is ondertekend door Nijland Jurjen, Feenstra G. Boekhouder en Stam W.
Administrerend van enz. jaar 1814 (4)
Stam W. hij staat vermeld in>> Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekent een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld om in voordragt te doen van Officieren voor de
Schutterij alhier en tegelijk kenbaar te maken de Officieren die Ontslag verlangen enz. jaar 1815 (2)
Stam W. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van
ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de
Dienstdoende Schutterij te Sneek ook vermeld zijn Functie/Rang en bij welke Compagnie enz. jaar 1815 (2) Document (13)
Stam W. te Sneek 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)
Stam W. te Sneek 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)
Stam Wijtze---- Olivier W. (Willem) Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het request (aanwezig en ondertekend door de solliciteur Spoelstra
B.) van Stam Wijtze 1e Luitenant bij de Schutterij te Sneek verzoekende uit die betrekking ontslagen te worden omdat hij een
Eekmolen heeft enz. jaar 1816 (3)
Stam Wijtze staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in
de Gemeente Sneek aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt. Kommandant Feenstra
G. der Diendstdoende Schutterij te Sneek enz. jaar 1816 (3)
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Stam Wijtze staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek
ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij
aldaar enz. jaar 1815 (3)
Stam Wijtze wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche zaken omtrent zijn request ter bekoming tot
ontslag als 1e luitenant bij de dienstdoende Schutterij te Sneek enz. jaar 1816 (1)
Stam Wytze 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)
Stamhuis Jeble Jebles---- Stamhuis Ulbe Jebeles te Lippenhuizen onderwerp; een oppositie tegen de verkoop van de goederen
van zijn vader Stamhuis Jeble Jebles boer aldaar des bekominge van dor enen Keetlapper Hendrikje indertijd Veenbaasche te
Terwispel verschuldigt Turfimpost van de verveening van 1819 waarvoor hij als borg stond enz. enz. jaar 1825 (1)
Stamhuis Ulbe Jebeles te Lippenhuizen onderwerp; een oppositie tegen de verkoop van de goederen van zijn vader Stamhuis
Jeble Jebles boer aldaar des bekominge van dor enen Keetlapper Hendrikje indertijd Veenbaasche te Terwispel verschuldigt
Turfimpost van de verveening van 1819 waarvoor hij als borg stond enz. enz. jaar 1825 (1)
Stammers Hendrik, Haarlem 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)
Stams Franciscus---- 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)
Standaar Marinus te Leeuwarderadeel gestationeerd te Venlo, Plaatsvervanger met Groot verlof. Jaar 1841 (2)
Standaard de Amsterdam Courantenstukjes waarin voorkomen de Tolheffingen in Friesland , Onderwerp: Stukken
betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van
schippers die tarieven te betalen dossier jaar 1898 (14)
Stap Anne Jakobs, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum
en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag
dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)
Stap Dirk Abrahams te Het Bildt staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van
1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur
enz. jaar 1825 (5) (dossier13)
Stap Dorius, 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)
Stap Douwe, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Stap J. A. 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)
Stap J. A. te Vrouwenparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus
bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Stap Jan Abraham 315 Vrouwenparochie 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)
Stap Jan Abrams wonende aan de Nieuwe Bildzijl onder Hallum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat
hij sinds 1832 aldaar woonagtig is en aldaar verjaard en hij een beschikbaar huis wil huren maar dat de Voogden hem naar het
Arm huis willen sturen enz. jaar 1841 (6)
Stap Jan H. Trekschuiten en Barges van Hallum naar Leeuwarden en Dokkum, hij wordt vermeld in het Register van de
Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is verleend,
wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1818 en 1865 (8) (Concessie al verleend in het jaar 1664)
Stap Jan Jacobs de weduwe, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas
en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz.
jaar 1814 (2) (gehele dossier 8 )
Stap Jan Jacobs staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den
Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het
bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)
Stap Jan Jacobs, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen
de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de
Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4)
Stap Jogchem Abrahams Winkelier te Oude Boldtzijl staat vermeld in een dossier genaamd Extract uitb het resolutieboek van
het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met reclame op enig patent 1840/1841 met
aangiftebiljet, een door hem ondertekende brief enz. jaar 1841 (17)
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Stap Pijter Bartels 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)
Stap S. A. 16 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Stap Sj. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren
Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van
panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement
Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Stap W. Hallum Schipper en Eigenaar van de Willem III vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10
kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)
Stap Willem Heins Trekschuiten en Barges van Hallum naar Leeuwarden en Dokkum, hij wordt vermeld in het Register van
de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van o.a. door wie de concessie is
verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1818, 1819, 1820 en 1867 (8)
Stapensia A. K. te Menaldum, 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)
Stapensia A.K. te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Stapensia E. K. te Menaldum, 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)
Stapensia E. R. te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Stapensia K. E. te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Stapensia K. F. ondertekend samen met de andere leden van de Raad der Gemeente Menaam een document betreffende de
oude schulden van de Armen van Beetgum enz. jaar 1815 (2
Stapensia K. te Menaldum, 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)
Stapensia KlaasA. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Stapensia Minne Klazes te Boer wordt vermeld op en document genaamd lijst van aangekochte Merrie Veulens met de naam
van de koper en verkoper ook de koopprijs enz. jaar 1840 (7)
Stapert Sjoerd J. de erven van, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Staat
van veranderingen van Eigenaars in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom
overgang in het jaar 1819 (4)
Stapert Antje Sjoerds, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Staat van
veranderingen van Eigenaars in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom
overgang in het jaar 1819 (4)
Stapert B. hij ondertekend een document als lid van het plaatselijke bestuur van Lemmer ter hunne gewone vergaderplaats in
de Lemmer den 24 september 1814 het betreft een behoorlijke surveillance die meer opbrengen dan vorig jaar en dus alleen op
de artikelen van Markt Diep en Haven gelden enz. jaar 1814 (3)
Stapert B. 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)
Stapert Ba…… 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)
Stapert Barre hij is medeondertekenaar van een brief van de Leden van den Raad der Gemeente in de Lemmer aan de Heeren
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)
Stapert Barre 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)
Stapert Barre 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)
Stapert Barre S. , voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Staat van
veranderingen van Eigenaars in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom
overgang in het jaar 1819 (4)
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Stapert Barro Koopman in de Lemmer Hij is Kandidaat voor de vacature van 1e plaatsvervanger van den vrederechter bij de
rechtbank te Lemmer door de benoeming van de heer Reneman F. Z. tot vrederechter te te Lemmer jaar 1817 (2)
Stapert Barro Koopman in de Lemmer Hij is Kandidaat voor de vacature van 1e plaatsvervanger van den vrederechter bij de
rechtbank te Lemmer door de benoeming van de heer Reneman F. Z. tot vrederechter te te Lemmer jaar 1817 (4)
Stapert D. D. 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)
Stapert Dieuwke Catharina vrouw van Dam van Haije, 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)
Stapert Fettje Sijbrands---- Witteveen Folkert Johannes 20 jaar en 7 maanden oud geboren Metslawier zoon van Witteveen
Jouwert en Stapert Fettje Sijbrands wordt vermeld op een renseignements staat van de Heeren (van Vriesland) welke onder de
Guardes d’Honneur gedient hebben en verzoeken om geplaatst te worden deze stat heeft 12 kolommen met informatie over
hem enz. jaar 1814 (3)
Stapert H. uit een kamer aan de Noordkant van de Nieuwe Buuren,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de
Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad
Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
Stapert Hermanus uit een huis aan de Noordkant van de Nieuwe Buuren,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten,
in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad
Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
Stapert J. M. 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)
Stapert J. N. de weduwe van wordt vermeld in een document betreffende de staat der openstaande artikelen in het Memoriaal
van en debet met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer enz. met missive d.d. 26 october j.l.
Nr. 63/9751 jaar 1839 (3)
Stapert J. Sijbr’d 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)
Stapert Jacob Jelmer, 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)
Stapert Jacob Jelmers , wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 21-26 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)
Stapert Jacob Jelmers), 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)
Stapert Jacob Jelmers, 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)
Stapert Jacob Jelmers, 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)
Stapert Jacob Jelmers, 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)
Stapert Jan Siebes 102 St. Jacobiparochie 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)
Stapert Jan Sijbes 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Stapert Jochum Ferwerda Hans komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente
Dronrijp/Bajum ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den
Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)
Stapert Jouwert Sijb hij is medeondertekenaar van een brief van de Leden van den Raad der Gemeente in de Lemmer aan de
Heeren 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)
Stapert Jouwert Sijb 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)
Stapert Jouwert Sijb. 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)
Stapert Jouwert Sijb. hij ondertekend een document als lid van het plaatselijke bestuur van Lemmer ter hunne gewone
vergaderplaats in de Lemmer den 24 september 1814 het betreft een behoorlijke surveillance die meer opbrengen dan vorig jaar
en dus alleen op de artikelen van Markt Diep en Haven gelden enz. jaar 1814 (3)
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Stapert Jouwert Sijb. 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)
Stapert Jouwert Sj. , voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Staat van
veranderingen van Eigenaars in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom
overgang in het jaar 1819 (4)
Stapert Kornelis Jouwerts Lemmer Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837
Stapert M. Gemeenteveldwachter te St. Annaparochie 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)
Stapert Meile , Veldwachter,m hij heeft een collecte gedaan voor fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende
dienst, maar door de geringe opbrengst van 2 halve centen is het vermoeden opgekomen dat deze veldwachter het zaakje
oplichte, hij was geweest bij Wassenaar P. A. te Oude Bildtzijl (thans te Marssum) en later bij Lint J. J. en Schut J. A. te
Nieuwe Bildtzijl maar die hadden niets gegeven volgens hem enz. enz. jaar 1883 (4)
Stapert N. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1812 en 1813 (deze Leveranties/Diensten
worden vermeld) op de Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz.
enz. den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)
Stapert N. J. de weduwe Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers
der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne
memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
Stapert N. J. de weduwe van wordt vermeld in een document betreffende de staat der openstaande artikelen in het Memoriaal
van en debet met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer enz. met missive d.d. 26 october j.l.
Nr. 63/9751 jaar 1839 (3)
Stapert Nanne J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Stapert Nanne 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)
Stapert Nanne 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)
Stapert Nanne Jouwerts te Lemmer 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)
Stapert nanne Jouwerts, 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)
Stapert S. J. heeft 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)
Stapert Sjoerd Jouwerts te Lemmer 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)
Stapert Sytze 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)
Stapert Sytze 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)
Stapert Tetje---- Banga Aafje Jans weduwe van Lieuwes P. onder Aalsum tegen Witteveen Jouwert te Dockum.onderwerp
vernietiging van een koopcontract aangegaan op 28-02-1817 van een huis no. 58 schuur enz. dat het vonnis behelsende enz.
tevens ook Bergsma Johannes Casparus in de tijd te Metslawier woonachtig heeft aan de heer Witteveen Jouwert in leven
echtgenoot van Stapert Tetje en aan Reiding Jan Pieters verkogt zekere landerijen enz. de heren Witteveen Jouwert en Reiding
Jan Pieters hebben deze landerijen weer doorverkocht aan Banga Aafje Jans enz. enz. enz. jaar 1825 een dossier (10)
Stapert Tjamke Jacobs 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)
Stapert Tjamke 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)
Stapert Tjamke Jacobs, 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)
Stapert Tjamke 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)
Stapert Tjamke Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 21-26 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)
Stapert Tjamkje 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)
Stapert Tjeerd Jouwerts * 30-08-1822, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Kok op de
Arendina Harmina (4)
Staperts J. N. de weduwe Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie
ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in
hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)
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Stapertsma A. J. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de de schaden van
In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
424-26
25- Stapesma Klaas E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke
05-1821
in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz.
jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)
653/1
Staphorsius J. J., Vegter A. R., Keimpema van J. S., Hylkema K. F., een handgeschreven brief met hun handtekeningen
met het verzoek om een Veldwachter te aanstellen in hun dorp Eernewoude , verder een handtekening van Veenstra Anne, en
Veenstra D. jaar 1841 (6)
43/5-6
Staphorsius Aldert Jelles eigenaar van en Koren en Pelmolenaar te Hijum, Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding
14-01-1841
der reglementen der plaatselijke belastingen. , jaar 1841 (4)
751/10
Staphorsius Allert J., Handgeschreven brief met Handtekening van Allert J. Staphorsius , Koornmolenaar op de molen de
28-07-1840
Hoop te Hijum, jaar 1840 (3)
712/9
34/6275
20-07-1837
525-8
21-05-1840
480
06-07-1820
453
03-05-1822
132, 5
24-02-1820
1189 lijst 1
26-09-1814

3698

A-27
15-10-1828

6250

968
14-10-1814

6096

666
22-07-1823
670
15-06-1815

6397

8228

1315-22
09-10-1839

6056

203
21-03-1820
200
21-03-1820
942
22-09-1815
335
21-04-1823

6056
6646
6093

6067

111 + 135
05-02-1821

6047

379
03-06-1819
480
06-07-1820

6060

Staphorsius J. J. Schipper, jaar 1837

Staphorsius Trijntje de weduwe Chicoreidrogerij te Marrum 2000 tonnen enz. wordt vermeld op een document Staat van
Requesten om gedeeltelijken vrijdom van den Accijns op de Turf enz. jaar 1840 (4)
Stapinsia Klaas Ee. , 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)
Stappenna Klaas Eerdes, 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)
Stapper G. F. er is een Jol gevonden op 26 April 1819 door de Visschers van Pasens die op zijn naam staat en zal na autorisatie
van enz. jaar 1820 (1)
Stappers Jan Theunis staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met
vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief
aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H.
(Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde
Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout
voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting
Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het
verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring Doorenbos H. (Pred.)
Bovenkamp A. L. (Schout) de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder
Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J. enz. jaar 1814 (9)
Staprade Antje Willems, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828
(2)
Star Anne Jacobs, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt
vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814
(2) (gehele dossier 8 )
Starckenborgh Stachhouwer tot Wehe van E. F. heer van het eiland Schiermonnikoog. Onderwerp: zijn weigering om het
tractement van de Predikant aldaar te betalen enz. enz. jaar 1823 (6)
Stardt (Hardt?) 1e Luitenant in de 2e Divisie Bataillon 2e regiment Nassau hij wordt vermeld het navolgende
document>>>Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal
gedateert te Paris le 8 juillet 1815 met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de
affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz jaar 1815 (5)
Stark Johannes , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33 * 14-07-1815 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)
Starkenborg van L. T. ---- Stachauwer J. Heer en eigenaar van Schiermonnikoog in kwaliteit voor Starkenborg van L. T.
Onderwerp; aangespoelde touwen enz. jaar 1820 (1)
Starkenborg van L. T.---- Stachauwer J. Heer en eigenaar van Schiermonnikoog in kwaliteit voor Starkenborg van L. T.
Onderwerp; aangespoelde touwen enz. jaar 1820 (1)
Starkenborg van L. T. welk heer en eigenaar voor 2/3 aandeel des eiland Schiermonnikoog is en woonachtig in Groningen het
betreft ook van de bereddering der gestrande goederen enz. jaar 1815 (1)
Starkenborgh Stachouwer tot Wehe van E. F.---- Schiermonnikoog: een document waarin de eigenaar Starkenborgh
Stachouwer tot Wehe van E. F. van Schiermonnikoog weigerd om het tractement voor de predikant te betalen ook een
bezwaarschrift van de kerk naar de Gouveneur van Friesland en een brief van de Gouveneur waarin hij de eigenaar
Starkenborgh Stachouwer tot Wehe van E. F. van Schiermonnikoog verpligt tot enz. enz. verder nog veel coorespondentie
over deze zaak jaar 1823 (21)
Starkenborgh Stachouwer van E. T. mede eigenaar voor 2/3 deel van het eiland Schiermonnikoog wonende te Leens in
Groningerland enz. betreft de geborgen goederen uit de gestrande schepen Hoffnung en de Margrieta er wordt gevraagdt of de
heren eigenaren nog zwarigheid blijven maken enz. jaar 1821 (3)
Starkenburg J. A. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Starkenburg J. 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)

9180
8359

6087

6087

5666

5664
5666
5674
8386

3699

6034

3700

3701

3700

6013
9180
8199

8199

9186
8280

6047
6060
6078
6082

6070

6096

1054
05-06-1915
377/28, 32
19-04-1841

Starkenburg Pieter, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Starkenburg van E. T. hij is alleen bevoegd te Schiermonnikoog als Stemgerechtigde wordt vermeld in een document van de
bevoegden tot het kiezerschap 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 (4)
1001
Starkenburg van Stachouwer tot Wehe E. F. Primarius Collator te Schiermonnikoog nu in de provincie van Groningen
26-10-1822
Onderwerp: de vacature van een Hervormde Predikant op Schiermonnikoog zijn tractement enz. enz. een hele correspondentie
hierover wie dat zal betalen enz. jaar 1822 (10)
1002
Starkenburg van Stachouwer tot Wehe E. F. Primarius Collator te Schiermonnikoog ,Onderwerp: de vacature van een
28-10-1822
Hervormde Predikant op Schiermonnikoog zijn tractement enz. enz wegens het vertrek van de dominee Hazellhoff H. W.
(Hemmo Wilhelmus) en sedert geruime tijd door den kandidaat Florison is de Godsdienstoefening bediend enz. enz. jaar 1822
(3)
4
Stastra J. Houder van een Stoomboot te Langweer maakt bekend in een door hem ondertekende brief en een advertentie dat
00-00-1909
hij ingaande 8 Maart 1909 in werking zal stellen een Stoombootdienst van Langweer-Sneek naar Harlingen met een stoomboot
voor 100 personen enz. met vermelding van alle plaatsjes waar hij stopt tevens de dienstregeling en tarieven pasagiers en
goederen en stopt te Sneek bij hetb veerhyuis van Meulen van der H. aan de Kleine Palen, te Oosterlittens bij het Koffiehuis
Andela ….? te Winsum bij het Logement van Visser ….? Enz. jaar 1909 (6)
37, 3
Stastra J. Langweer Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
01-04-1910
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
4
Stastra J. Langweer Stoombootdienst Langweer Sneek Harlingen, Dossier met Advertenties en ander publicaties over
18-03-1909
aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (6)
10
Stastra J. te Langweer gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend om met zijn motorboot “de Volharding” enz.
05-03-1909
enz. (vergunning Rose) Jaar 1909 (1)
949/29
Stastra K. te Terzool, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke dranken
20-09-1841
in de Grietenij Rauwerderhem als koper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar
1841 (3)
A-6
Stata Johanna Thomas, wordt vermeld in een document opgave van kinderen vallende in de termen van opzending naar de
17-02-1834
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)
398
Statama R. H. te Oosterend 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)
6-B
State Johanna T. , wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale
03-02-1836
gestichten der Maatschappij van Weldadigheid in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.
jaar 1836 (5)
6-C
State Johanna, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon.
07-02-1839
Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente
dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar
1839 (8)
6-C
State Johannea Thomas, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt
04-02-1837
opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)
394
Statema die eervol ontslag heeft gekregen als Vrederechter in het Canton Dronrijp, in zijn plaats is benoemd Vegelin van
05-07-1816
Claerbergen Philip Epe Ahasuerus thans lid der staten van Friesland jaar 1816 (3)
642
Statema Douma , Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
07-04-1915
gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
729/5, 290
Statema H. R. te Lutkewierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladzijde 3
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
17-07-1839
(5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
729/5, 290
Statema Haye R. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Bladzijde 8-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)
548
Statema Klaas, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie
04-05-1918
van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
517-11, 49
Statema P. H. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
19-05-1840
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)
379
Statema R. H. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
03-06-1819
1819 (3)
480
Statema R. H. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
06-07-1820
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
95-19
Statema Ritke Hajes te Rien, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
25-01-1822
Oosterend enz. enz. jaar 1822 (1)
453
Statema Ritske H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
03-05-1822
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
424-27
25- Statema Ritske H. 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)
612
Statema Ritske Hajes---- Goslinga Ysbrant Jans Boer te Lutkewierum hij wordt voorgedragen als zetter aldaar i.p.v. de
07-07-1823
overleden Statema Ritske Hajes enz. enz.jaar 1823 (1)

6089
6643
6254

9180
6045
9185
9414
9414

9183
9182
6647
8199

6076

8199

6840

1194 blz. 17
23-12-1822
730
08-08-1815
140-A blz.19
17-01-1815

827
05-05-1915
275
23-04-1819
1469
00-11-1917
151, 152
13-03-1919
155
16-12-1913
1398
23-09-1916
285/16
07-02-1916
40
17-01-1816
729/5, 290
Bladzijde 5-v
17-07-1839
907
21-11-1821
729/5, 290
Bladz. 34-v
17-07-1839
36-A blz. 4
22-04-1824

6683

2 deel 1
Blz. 8
04-01-1819

6683

2 deel 2, 10
04-01-1819

6655

399 blz. 4
29-08-1816

6671

54 blz. 22
22-01-1818

6671

54 deel 2,19
22-01-1818

6683

2 deel 2, 21
04-01-1819

6655

399 blz. 7
29-08-1816

6833

38-D deel 1
Blz. 10
06-02-1824

6833

38-D deel 2
Blz. 22
06-02-1824

6709

36 deel 1
blz. 15

Statema Ritske Hajes te Rien 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)
Staten generaal, Verslag door den secretaris van staat voor Binnenlandsche zaken omtrent de toestand des lands gedaan aan de
edel mogende heren Staten Generaal op den 30-11-1814 , Jaar 1815 (16)
Staten van Johannes betaald jaarlijks fl. enz. uit een kamer in de Butterhorne 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 (3) dossier (60)
Statendijk----- 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)
Statendijk---- Lemmer en Slijkenburg en Oude Schoterzijl Bestek en conditieen wegens het drie jarig onderhoud van de
Statendijk aldaar jaar 1819 (7)
Stationsplein Leeuwarden, een programma van de openbare prijsvraag tot verfraaing van het stationsplein aldaar met een
overzichtstekening ca. 60 x 90 cm. Jaar 1917 (14)
Stavast L. Gemeenteveldwachter te Joure , Haskerland, Onderwerp: het afschaffen van de nevenfunctie’s van de
Gemeenteveldwachters opgedragen door de Gemeente enz. enz. jaar 1919 (3)(1)
Stavast L.---- Schots J. en Stavast L. Gemeenteveldwachters te Joure zij hebben geen ontheffing verleend van het verbod van
art. 4 enz. maar dat de gemeente alsnog enz. i.v. met de Jaarmarkt, de gaarding van Marktgelden en keurmeester van Vlees,
Visch enz. jaar 1913 (4)
Stavast L. Veldwachter te Joure, jaar 1916 (4)
Stavast Lambert Joure Veldwachter Met Signalement, jaar 1916
Stavelen van Theod. R.C. Pastoor te Vlaardingen komt voor in een document van de Directeur Generaal voor de zaken van de
Katholyken Eeredienst der Provincie Vriesland enz jaar 1816 (1)
Staveren v. E. J. te Oosterwierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz.
jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Staveren van Age Doedes† wordt vermeld op een document dat hij is overleden en ingeschreven in het register der Pensioenen
waarin hij ingeschreven staat als gepensioneerd Opzichter met een jaarlijks pensioen van f. 51 en vermeld onder nummer enz.
jaar 1821 (1)
Staveren van Eelke J. te Oosterwierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den
Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz.
jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Staveren van J. E. Bakker 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)
Staveren van J. S. Predikant te Haarlem tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Noord Holland als volgt: Gehoord de
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263,
ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de
onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij
Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Staveren van J. S. te Haarlem 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)
Staveren van J. S. te Haarlem, 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)
Staverman H. J. te Kolderveen Predikant Classis van Meppel 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)
Staverman H. J. te Kolderveen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Drente 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)
Staverman H. J. te Kolderveen 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)
Staverman H. J. te Kolderveen, 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)
Staverman H. J. te Kolderveen, 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
Staverman H. J. te Kolderveen, 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
Staverman H. J. te Kolderveen, 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
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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)
Staverman H. J. te Kolderveen, 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)
Stavinga F. , Pijper en Leenhard J. K. F, Flankeur worden afgekeurd voor den dienst en worden met paspoort gestuurd naar
enz. jaar 1814 (1)
Stavoren , een aanbesteding voor het plaatsen van het IJzeren lichtopstand bij de Noorderzeedijk en IJzeren lichtopstand op
het Zuiderhoofd, Bestek en tekeningen aanwezig ) jaar 1883 (30)
Stavoren : onderwerp overdracht (verkoop)van gronddam in de Blokhuisgracht te Stavoren, en aanbesteding ook een lijst :
Staat van eigendommen, waarvan de afstand ten behoeve van de staat der Nederlanden enz. enz. ook en een tekening van de
situatie, getekend door de Burgemeester Alberts A. (Albert) en de wethouder Haagsma A. jaar 1883 (17)
Stavoren---- Algemene begroting van Staatsbehoeften voor den jare 1819 van het departement van den Waterstaat en Publieke
werken zeewerken, zeehavens en duinbeplanting (een opgave wat er gebeuren moet met de kosten) jaar 1819 (12)
Stavoren de Armenvoogdy en Diaconie is belastingschuldige voor de oorlogsbelasting kantoor Stavoren enz. met de
bedragen, jaar 1816 (6)
Stavoren de Gemeente, 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
Stavoren---- 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)
Stavoren---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en
Aflezing in de kerken jaar 1841(1)
Stavoren---- Trip Hendrik wonende te Stavoren Rentmeester tevens van Hindelopen maar omdat hij daar niet woont enz. enz.
jaar 1814 (1)
Stavoren---- Valk ….? Officier en Inspecteur der Maritime gebouwen , wordt ook in genoemd Kapitein ter Zee Ortt ….? Belast
met het opzigt over het Loodswezen enz. Onderwerp: het afstaan van de Toren in de Stad Stavoren enz. jaar 1821 (4)
Stavoren van Jan E., Koopman te Mantgum met (26 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)
Stavoren ----Volkstelling, in deze documeten worden het aantal zielen vermeld die in de elf steden van Friesland woonden in
het jaar 1840 (3)
Stavoren----- Zeewering te Stavoren Onderwerp: de aanbesteding van de werken voor ene steenglooiing te Stavoren enz. enz.
jaar 1818 (6)
Stavoren, 23 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
Stavoren, aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Stavoren, Bestek en conditieen wegens de uitvoering van enige reparatieen aan de Havenwerken aldaar enz. jaar 1819 (6)
Stavoren, Lijst met de namen van Burgemeesteren, Leden van de Raad, Gemeente Ontvanger en Secretaris van de Stad
Stavoren, jaar 1817 (2)
Stavoren, ------ 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)
Stavoren, een brief aan de Koning van het Stadsbestuur van Stavoren , enkele citaten uit de brief zijn; Het van ouds beroemde
Stavoren alwaar zelfs de zetel der Koningen was enz. dat de stad thans zo erg verminderd en verarmd en dat dat veel Noabele
inwoners naar elders zijn vertrokken en er daardoor minder enz. enz. getekend (in copie) Doornbos E.G., Lootsma J. A.,
Haytema S. P., Siedzes G. S. enz. jaar 1818 (4)
Stavoren, een document over het vaststellen van de tarieven voor de Belastingen aldaar met een gespecificeerde lijst zoals b.v.
Deuren en Vensters, Nugtere KalverenPaarden, Dienstboden enz. totaal 27 onderdelen met heffing enz.. jaar 1814 (5)
Stavoren: een boekje met Algemene Bepalingen voor het Lagere Schoolwezen (de Scholen) in de Stad Stavoren op
voordracht van den Schoolopziener enz. jaar 1821 (18)
Stavoren: Tarief ter vinding van de benodigde belasting voor de Gemeente Stavoren, een document met 10kolommen waarin
onderverdeeld welke belasting er geheven gaat worden gespecificeerd op welke producten enz. jaar 1815 (6)
Stavoren; een aanplakbiljet formaat A-3 voor de aanbesteding van enige reparatieen aan de havenwerken van Stavoren met het
onderhoud tot December 1819 (3)
Stavoren----Sandman J. B. E. Stavoren Onderwerp: jaar 1812, Delibiratie van de Municipalen Raad tot vinding van het Deficit
in de Gemeente Stavoren enz. ondertekenaars zijn Jansen Pieter Cornelis, Trip Hendrik, Sandman J. B. E. , Jong de Hessel,
Hayleman Salling P. , Pietersen H. R., Scholtse Jan A. en Ruurdsma Anne Foppes, jaar 1813 (24)
Stavorensche Zuidermeer---- Rengens de Doairere geboren van Lijnden , Bajuma O. J. en Postema A. A. een document van de
algemene rekenkamer finaal verrekende declaratieen van hen als gezamenlijk eigenaren van de Stavorensche Zuidermeer tot
support van de kostbaar onderhoud der dijken van dezen ingedijkten polder ten bedrage van fl. 200 en ene ten behoeve van
Brandsma Wybe Rommerts wegens vernieuwing van het Paalwerk van het westerhaven hoofd aan de Lemmer over de lengte
van 20 ellen ten bedrage van fl. 1125 en eene ten behoeve van Zaagma Gosse Sjoerds wegens het repareren van de Zeesluis
genaamd Molkwerinnerzijl ten bedrage van fl. 295 enz. enz. enz. jaar 1825 (5)
Stavorensche Zuidermeer; Onderwerp dat de eigenaresse (Popke Dionisius Domna weduwe van Brunger Petrus ) van het
drooggemaakte Stavorensche Zuidermeer nog 12 jaar vrijdom van grondlasten heeft enz. enz. ook gaat het over het eeuwig
durende vrijdommen jaar 1819 (5)

6101
8280

1314-b
17-12-1823
517-11, 7
19-05-1840

6300

16
09-04-1821

6849

3-A
20-07-1824
5-A
10-03-1824
34
09-07-1814
722
22-07-1815
480
06-07-1820
938
27-09-1823
652
23-09-1817

6836
6385
6259
6060
6098
6026

6005
6624
6641

938 blz. 5v
30-11-1815
203
29-01-1814
604
11-07-1815

8280

517-11, 23
19-05-1840

9182

734
27-04-1916
22-03-1825
11/1-C

6871

6626

487 blz. 3
07-04-1814

6271

602 -4
18-06-1816

6254

182
20-02-1815
487 blz. 6
07-04-1814

6626

9921
6871

21
20-10-1882
22-03-1825
11/7-C

3701

21-D
05-02-1842

3701

21-D
05-02-1842

6253

83
11-01-1815
190A
29-04-1816

6407

Stavorensche Zuidermer---- Rengers geboren van Lijnden van de Douariere fl. 200.= voor subsidie als eigenaren der
Stavorensche Zuidermer enz. jaar 1823 (1)
Stavorenus Siebe 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 Controle Bergum in het Kantoor Kollum, Gemeente Kollum,
Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Stavorinus Atje Jeles---- Dekkinga Rinske wonend een geboren te Leeuwarden van de Gereformeerde Godsdienst, een op 15
februari 1821 vervallen Ordonnantie tegen haar Vrugt de Albert Willems geboren en wonend te Harlingen van de zelfde
godsdienst maar geen ledematen, Zandbergen Machiel geboren te Roordahuizum wonende te Dokkum zijnde ledemaat
Stuiber Johannes geboren te Franeker wonende te Leeuwarden zijnde Ledemaat van de Roomschen Godsdienst, Stavorinus
Atje Jeles geboren te Bergum wonende te Leeuwarden en Sijtsma Sytse Bouwes geboren en wonende te Holwerd de beide
laatsten van de Gereformeerde Godsdienst, Dekkinga Rinske en Stuiber Johannes zij zijn geen ledemaat uit hoofde van
Zinneloosheid en slordig gedrag enz. enz. jaar 1821-1822 (1)
Stech F. W. (Fredericus Wilhelmus) Hervormde Predikant te Schalsum ontvangt een pensioen van fl. 600 jaar 1824 (2)
Stech Fredericus Wilhelmus, Predikant bij de Hervormde Gemeente Schalsum een verzoek om met behoud van pensioen tot
600 gulden tot Emeritus enz. enz. jaar 1824 (5)
Stedehouder Pieter Dirks te Eernsum wordt vermeld op de lijst van voordraagt als Capitein bij de Compagnie Eernsum no. 5
van de officieren en onderofficieren van den Landstorm in de gemeente Rauwerd gedaan enz. jaar 1814 (3)
Stedehouwer P. wordt betaald uit de kas van onvoorziene uitgaven wegens leergeld van 6 Tamboers enz. jaar 1815 (1)
Steden en Dorpen :---- Friesland ; een lijst met meer dan 1000 familienamen van personen die 200 gulden of meer in de
beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (11)
Steden in Friesland---- Kadaster een Generale staat van de meest geschikte verdeling voor het kadaster van alle Grietenijen en
Steden in Friesland gelegen enz. jaar 1823 (35)
Steding Gerhard 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)
Stedink Gerard 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)
Steeg Jan Janzen van beroep Huisman te Oosterend, Lid van de Municipale Raad van Oosterend wordt voorgedragen tot het
waarnemen van de functie van Gavere de A. de Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1)
Steeg Pieter Willems---- Wiersma E. E. de Provisionele Schout van de Gemeente Burum ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Steeg Pieter Willems zijn verblijfkosten en dat gemelde als Bedelaar enkele dagen
gezworven hebbende verder een door Waard de K. J. was getekende brief als Schout van de Gemeente Grijpskerk dat hij een
bericht kreeg van de Armverzorgers van Visvliet dat er door de zoon van eenen Kiestra Jan Elzes Landbouwer te Burum een
in armoede en aan Lichaamsgebreken Labourerende Persoon= Steeg Pieter Willems welke zig buiten staat bevond te kunnen
reisen en met een tevens een brief van De gedeputeerde Staten van Groningen was getekend Imhoff van G. W. en ter
ordonnantie van dezelve de griffier Salverda M. enz. jaar 1815 (18)
Steeg v.d. A. M. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten
der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar
1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Steeg v.d. B. te Hijlaard, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van Gemeenteveldwachter in
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)
Steeg v.d. Christiaan 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)
Steeg v.d. Foppe A. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente
Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der
belastingen enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)
Steeg v.d. J. G. staat vermeld op het document samen met 20 inwoners van Spannum: Ter voldoening van de de schaden van
In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Steeg v.d. Klaas Jans Komt voor op een document met als onderwerp: Specificatie van kosten gemaakt wegens gerequeerde
paarden voor transport enz. enz. wegens de gemeente Dronrijp. Enz. jaar 1815 (8)
Steeg v.d. Pieter 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)
Steeg van der B. Politiebeambte te Kollum 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)
Steeg van der Christiaan vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de
Provincie Vriesland dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op
den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2)
Steeg van der Daniel Daniels, wordt vermeld Nominatieve staat no. 60 der kinderen in de Gemeente Kollumerland en Nieuw
Kruisland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Steeg van der Daniel Roelfs, wordt vermeld Nominatieve staat no. 60 der kinderen in de Gemeente Kollumerland en Nieuw
Kruisland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met
8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)
Steeg van der J. R. 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)
Steeg van der Jark Roel..staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. de geboortplaats enz. genaamd
Nominative Staat der Manschappen van het Bataillon Artillerie Nationale Militie nr. 1 enz. jaar 1816 (2) dossier (12)
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Steeg van der Johanna Pieternella, 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)
Steeg van der Jurk Roelofs en Weerda Gerrit Jellis beide plaatsvervangers, alsmede Wieleman Pieter Johannes (Loteling)
welke alhier voor de militairen dienst onbekwaam zijn gevonden en waarvan hiernevens de attesten van onbekwaamheid zijn
bijgevoegd (deze attesten zijn aanwezig in dit dossier) ook zijn de personen Graad de Dirk en Jong de Maarten Stoffels wegens
hun lengte (is vermeld) onbekwaam voor de Artillerie zijn enz. jaar 1817 (3)
Steeg van der Klaas Daams ,Boer van beroep, Groot de Rinske Anskes, Boer van beroep en Groot de Grietje Klases weduwe
van Schat Wob Douwes Boerinne alle wonende te Berlikum dat zij reedes voor een groot jaar een rekwest heben ingediend om
voldoende van hun gelden wegens geleverde paarden en tot nu toe nog geen betaling hebben gehad (alle drie ondertekenen
deze brief) enz. jaar 1816 (2)
Steeg van der Klaas Daams---- Dijkstra T?. W. Schout van de Gemeente Berlikum ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de ingezetenen en wel in het bijzonder de Guadiniers door de
geringe opbrengsten enz. aanwezig dit Request van Steeg van der Klaas Daams, Groot de Rinske Anskes, Groot de Gritie
Klases weduwe Douwes alle 4 ondertekenen dit request aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 (3)
Steeg van der Klaas Daams, Kadaster ; St. Anna Parochie en St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van
de grenzen St. Anna Parochie en St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening er bij , er worden
op de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als
volgt; Lont Jan Arjens de erven, Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas
Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven , Groot de Ysbrand Klazes , Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe, Tanja
Piebe Piers de erven, Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven,
Meijersma ….?, Pietersen Pieter Jans de erven, Steeg van der Klaas Daams, Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus
Johannes, Mebius Paulus Johannes, Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes,
Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets is getekend door de landmeter Giezen van A?, enz. enz. jaar 1824 (10)
Steeg van der S. P. , Politiebediende te Jelsum 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)
Steeg van der Sytske wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van
onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden jaar 1841 (4)
Steege ter Albertha Hendrina vrouw van Witteveen Kornelis, 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)
Steegenga Cornelis Wiebes hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Schout van de
Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der
Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met
twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm
alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te
Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)
Steeginga J. te Koudum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5
kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)
Steeginga P. B. te Oudega 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)
Steegsma, Arjen. ----Jellem, Bauke Justus (wijlen) betreft zijn beroep als schoolmeester en sollicitanten voor zijn betrekking op
de school te Hijlaard met de cijfers van hun examen en wel; Geertsma, K. Hanewald, Johannes. Meyer, Tjibbe. Steegsma,
Arjen. 8 Juni 1841 (8)
Steegstra (Heegstra?) Sjoerd Pieters 28 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen
informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden
bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn te Groningen
om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3) hele staat (9)
Steegstra Anne S., 163 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
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)
Steegstra Anne S., 258 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)
Steegstra Anne Sjoerds, 46 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)
Steegstra Anne, komt voor op een document van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Steegstra K. te Oosterlittens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Steegstra K. te Oosterlittens wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij
Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals
b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)
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Steegstra K. W. te Oosterlittens staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma
W. B. (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar
1841 (5)
Steegstra Louw Geerts hij is benoemd als Zetter over 1822 in het district van Ontvang Kollum maar hij wil deze functie niet
aannemen met als reden dat hij de post niet kan aannemen omdat hij voor zich zelf daar iets tegen heeft enz. jaar 1822 (1)
Steegstra Louw Geerts te Kollum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Kollum, enz. enz. jaar 1822 (1)
Steegstra Louw Geerts 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)
Steegstra Louw Geerts wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij
Kollumerland en Nieuwkruisland omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.=
aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden
benoemd enz. met vermelding van het Beroep en woonplaats jaar 1841 (5)
Steegstra Louw Geerts, 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)
Steegstra of Heegstra Tjitke 552 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)
Steegstra S. S. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der
Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen
van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840 (4)
totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Steegstra Sjoukje Andries, 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)
Steegstra Sjoukje Andries, 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)
Steegstra Sjoukje Andries, 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)
Steegstra Tjepke Sjoerds, 45 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)
Steegstra Tjipke S., 164 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
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)
Steegstra Tjipke S., 258 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)
Steehman A. E. te Scheemda, 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
Steeksma (Heeksma?) Abraham Jans 243 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)
Steeksma A. J. 15 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)
Steeksma Klaas K., 4 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
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)
Steeksma Klaas K., 8v 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)
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Steeksma Klaas Kl. 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)
Steeksma Klaas Klazes, 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)
Steekstra Abe 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)
Steekstra Everd Jurjens 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)
Steekstra Rudolf, 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)
Steele van der Tjeerd te Sneek ; Hij is aldaar benoemd als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)
Steemuck? van te Dokkum een Franse akte en in het Frans geschreven brief enz. jaar 1813 (3)
Steen J. T. 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)
Steen kist van B. Heel en Vroedmeester te Brugge, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.
jaar 1825 (2)
Steen Lammert Gerrits 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)
Steen v.d. pieter 75 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)
Steen van der E. dienende als Kanonnier bij het 4e Batt. Veld Artillerie enz. jaar 1825 (2)
Steen van der Eelke, 861 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)
Steen van der Eelke, Een staat van Miliciens dienende in het 1e bataillon Jagers, waarin vermeld de namen van soldaten die ,
overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)
Steen van der Gerben Durks ---- Tichelaar Jelmer P. en Wijnalda G. P. en Bangma Douwe Claasses en Steen van der Gerben
Durks en Yntema Reinder H. alle Zetters van de Gemeente Makkum, een handgeschreven stuk met hun handtekeningen
daaronder, Jaar 1821 (3)
Steen van der Jan 31-12-1792 Haarlem wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche Zaken
met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun
incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand augustus 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van
ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun
functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar
1817 (3)
Steen van der Pieter, 481 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)
Steen van der Pieter, 798 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)
Steen van der Pietje------- Feddes Aaltje, Plantinga Barbera, Hegemans Mietje, Schreuder Catharina, Gerrits Johanna, Dam van
Akke, Dreunhuizen Hendrika, Dreunhuizen Jantje, Vries de Catharina, Drost Antje, Bron Mietje, Mensing Sietske, Meyer
Geeske, Lambrecht Geertrui, Ulrichs Getje en Steen van der Pietje alle verkoopsters van Visch aan de gewone vischmarkt te
Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (2)
Steen Willem Gerrit, 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)
Steenbakker, Handgeschreven brief met handtekening van Jan Antonides van beroep Steenbakker te Midlum gem.
Franekeradeel en een Proces verbaal met dossier , jaar 1840 (13)
Steenbakkers langs de Goudschen IJssel de Maas en de Noord bij Dordrecht Onderwerp: Inlandse steensoorten en het klein
formaat enz. jaar 1841 (3)
Steenbarster brug gelegen over de vaart van Dokkum naar Stroobos onderwerp vernieuwing van dez brug jaar 1815 (2)
Steenbeek J. Notaris van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Steenbeek J. te Heeg----- Donker J. R te Bolsward , Baunach te Hindelopen, Quarau R. J. te Koudum, Sterkenburg J.J. te
Balk, Steenbeek J. 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 Gouverneur van Vriesland 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)
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Steenbeek Jan Wichers te Heeg hij wordt voorgedragen als deurwaarder der Directe Belastingen in de Gemeente Heeg en
Woudsend Jaar 1816 (1)
Steenbeek Wicher Notaris te Heeg , een handgeschreven brief door hem ondertekend, Solliciteerd naar de vacantie functie als
ontvanger in het arr. Sneek i.p.v. de heer Bakker Jan Minnes , in het dossier staat dat hij bekend staat als een eerlijk en braaf
persoon, wordt ook in genoemd Visscher Wigle Annes met een handgeschreven brief door hem ondertekend, jaar 1814 (4)
Steenbeek Wicher, 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)
Steenbergen Leentje te Noordwolde, staat in een document van boeten en justitiekosten enz. jaar 1841 (4)
Steenbergen ….?---- Kotzebu von A. aan de Gouverneur van Vriesland wordt toegezonden deel V van Kotzebu von A. met
verzoek het zelve aan de Boekverkoper Steenbergen ….? van Goor te willen enz. jaar 1814 (1)
Steenbergen A. Amsterdam Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel (5)

Steenbergen H. 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)
B-8
Steenbergen Harmen Willems---- Steenbergen Hendrik Harmens kind van Steenbergen Harmen Willems en Bosman Phem
08-04-1834
Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in
de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5)
A-14
Steenbergen Harmen Willems, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
14-02-1834
van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834
(10)
753, blz. 5
Steenbergen Hendr’s staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske
kolommen 11- tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar
09-1815
1815 (5) dossier (9)
B-8
Steenbergen Hendrik Harmens kind van Steenbergen Harmen Willems en Bosman Phem Harmens, wordt vermeld op de
08-04-1834
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)
B-4
Steenbergen Hendrik Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij
08-04-1834
van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (6)
803-6
Steenbergen Hendrik Jans Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120) 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)
A-14
Steenbergen Hendrik, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
14-02-1834
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)
142
Steenbergen Jan Willems---- Lels G. Subst. Schout van de Gemeente Koudum ondertekend een brief aan de Gouverneur van
10-02-1815
Vriesland betreffende het onderhoud van een zekere Steenbergen Jan Willems en vrouw maar dat het verjaard is enz. jaar 1815
(2)
18-A blz. 3
Steenbergen Johannes te Tjerkwerd 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)
7-A bijl. 2
Steenbergen Renske, 28 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat
Vrouwen 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)
948-6
Steenbergen Rinske 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)
7-A bijl. 1
Steenbergen Rinske, 235 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Vrouwen
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
Crimineel
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
26-03-1824
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)
417
Steenbergen Simen Hendriks---- Fontein R. (Reinier) President Burgemeester van de Stad Franeker ondertekend een brief aan
01-05-1815
de Gouverneur van Vriesland betreffende Cuipers Jan Dirks wonende te Scharnegoutumdie hem een bewijs hadde
geproduceerd waarui bleek dat Steenbergen Simen Hendriks en Bokma Baukje Klases echtelieden in voornoemd dorp aan hem
en zijn echtgenote aldaar een kamer en half voorhuis verhuurd hadde voor ene somma van enz. jaar 1815 (3)
450
Steenbergen van ….?---- Guerin W. Generaal Majoor van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur
14-05-1815
van Vriesland betreffende een order ontvangen van Baron Swarts de Landus S. D. (Sweerts de Landas) enz en ook genoemd
Steenbergen van ….? bij de passement werken te Den Haag en Schultz Weymar Magazijn Meester der Kleding te den Haag
enz. jaar 1815 (6)
150
Steenbergen van Goor , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan
29-02-1820
den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1820 (1)
718
Steenbergen van Goor Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan
06-10-1819
den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1819 (1)
861
Steenbergen van Goor Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan
29-11-1819
den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1819 (1)
108
Steenbergen van Goor te Leeuwarden Hij staat vermeld op een staat Weegens, gedaane betalingen op de kosten van bestuur
19-02-1814
enz. jaar 1814 (4)
386
Steenbergen van Goor, Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan
29-05-1820
den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1820 (1)
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Steenbergen van N. te Papendrecht Gecommitteerde 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)
Steenbergen van N. te Papendrecht 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)
Steenbergen van N. te Papendrecht 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)
Steenbergen van N. te Papendrecht 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)
Steenbergen van N. te Papendrecht, 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)
Steenbergen van N. tot Classificaal Gecommitteerde in de Classis Dordrecht in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt
van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten
gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene
kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie
Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
Steenbok A. J. arbeider te Rinsumageest wordt vermeld in een document Boete en Justitiekostende ontvanger van registratie
verzoekt aan de Gouverneur of hij deze mag overbrengen naar het Memoriaal van uitgestelde zaken enz. jaar 1841 (3)
Steendam J. G. Eestrum Schipper, jaar 1837

Steendam J. G. Eestrum Schipper, jaar 1838

Steendam Jogchem Gerrits Eestrum Veerschipper, jaar 1838
Steenderen van A. en Schutter te Harlingen staat vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken, houdende
zijn klagten over den Krijgsraad der Schutterij te Harlingen enz. zijn Ondertekende brief aan de Minister is ook aanwezig jaar
1817 (5)
Steenderen van A. ---- Hanekuik Jacob (Mr) openbaar Notaris residerende te Harlingen in presentie van de getuigen Hakvoort
Tijmen Jellis, Nintjes Pieter Jacobs beide Lootsen en wonende op het eiland Urkrequiranten te eenre en ten andere Vries de
Tjerk IJnzes Schipper wonende te Makkum en in dien kwaliteit voerende het Tjalkschip De Jonge Elisabeth, Boussenard
Francois Oppergeneesheer van Nolay en Canin Jean Jacques Opper Chirurgijn van Loches de beide laatste als Chefs
Commanderende voor vier en veertig mannen behoorende tot het gewezen garnizoen der Franschen van Hamburg enz. verder
IJpeij M. Griffier van de Staten van Vriesland en Blok K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen, hun beider naam
staat onder een document als was getekend met als onderwerp; Fransche Militairen van Hamburg met schade hier
binnengekomen enz. verder vermeld Steenderen van A. , Hiemstra S. S. , Haefe van der C. P. Stroband H. Comm. van
Politie enz. jaar 1814 (6)
Steenderen van A. , 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)
Steenderen van A. door den Rechtbank van 1e aanleg beedigd vertaler van het Kanton Harlingen en aldaar wonende,
Onderwerp: dat hij zijn ingezonden rekeningen nog niet betaald heeft gekregen enz. jaar 1815 (2)
Steenderen van A. Fransch en Nederduitsch Onderwijzer te Harlingen en zal zijn onderwijs uitbreiden met Engels enz. tevens
een brief van de Schoolopziener Romar J. aan de Gouveneur met het advies het request met het verzoek van den Onderwijzer
om Engels te geven af te wijzen om diverse redenen enz. enz. jaar 1821 (6)
Steenderen van A. gewezen schoolonderwijzer te Harlingen, Onderwerp een request, jaar 1841 (2)
Steenderen van A. staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken dat hij Schutter bij de Schutterij van Harlingen door de Krijgsraad schuldig is verklaard
en enz. jaar 1816 (3)
Steenderen van A. te Harlingen ondertekend een Missive aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat
zeker heeft den mensch niets dierbaarders dan zijne eer en intusschen niets meer bloot voor aanranding schending en
berovingenz. jaar 1817 (2)
Steenderen van A. te Harlingen---- Rodenhuis Y. Burgemeester van ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat hij terugstuurd het request van Steenderen van A. Schutter te Harlingen door de krijgsraad
der Schutterij alhier is gecondenmeerd in de dubbele boete enz. jaar 1817 (2)
Steenderen van A. voor het vertalen van Franse stukken in 1811 en 1812, 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)
Steenderen van Andries---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen
ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Steenderen van
Andries Schutter, beschuldigd is wegens zonder permissie weg te blijven en een dagvaarding van de Krijgsraad enz. gezien de
verklaring van zijn Capitein Rodenhuis B. enz. het complete vonnis is aanwezig ondertekend door de President van de
Krijgsraad Siersma O. S. en de secretaris Siersma S. ook Siersma J. Secretaris ondertekend jaar 1816 (13)
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Steenderen van Andries ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld
dat hij Fransch Kostschoolhouder is en Schutter in de Stedelijke Schuterij van Harlingen en verzoekt enz. tevens wordt er over
een vonnis bij de Krijgsraad van de Stedelijke Schutterij gesproken enz. dit document wordt ondertekend door Siersma D. J.
Commanderende Officier der Dienstdoende Schutterij te Dockum jaar 1815 (9)
Steenderen van Andries ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland tevens ondertekenen Ens S. Med. Prof en
Chirurg Majoor en Nieubuur D. Med. Doctor en Ypey M. diverse documenten, het betreft het vervolg op het document van
07-10-1816 >>>>Steenderen van Andries Onderwijzer der Jeugd en Schutter ondertekend een brief aan de Minister van
Binnenlandsche zaken betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij sedert 1809 Fransch en nederlandsch Onderwijzer te
harlingen en beedigd vertaler dat hij door de Krijgsraad enz. maar dat hij vind wegens incompetentie van de Krijgsraad enz.
verder ondertekende Broodkorf Johannes van beroep Tamboer en Bode bij de Krijgsraad van de Schutterij te Harlingen enz.
en tevens ondertekend Baschen Albertus Auditeur bij de dienstdoende schutterij te Harlingen en verder ondertekenen Olinjus
J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester der Stad en Blok K. secretaris der stad enz. jaar 1816 (8)
Steenderen van Andries ondertekend het proces verbaal>> Eekma Idzert fungerend Officier van de Regtbank ter Eerste
Instantie (zijn handtekening staat onder diverse documenten) te Leeuwarden heeft van de Schoolonderwijzer A. van
Steenderen te Harlingen een schriftelijke en ondertekende klagt ontvangen dat Plaats van der Meile hem op een willekeurige
wijze heeft enzook wordt gedagvaard Pettinga G.erardus, Commies te Harlingen ondertekend door Tuinenga Bote L. verder
worden er gedagvaard Holstein L., Holstein Jan ,Broodkorf J., Schreuder Catharina ,Windt de Hendrik alle te Harlingen
wonende jaar 1817 (14)
Steenderen van Andries Onderwijzer der Jeugd en Schutter ondertekend een brief aan de Minister van Binnenlandsche zaken
betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij sedert 1809 Fransch en nederlandsch Onderwijzer te harlingen en beedigd
vertaler dat hij door de Krijgsraad enz. maar dat hij vind wegens incompetentie van de Krijgsraad enz. verder ondertekende
Broodkorf Johannes van beroep Tamboer en Bode bij de Krijgsraad van de Schutterij te Harlingen enz. en tevens ondertekend
Baschen Albertus Auditeur bij de dienstdoende schutterij te Harlingen en verder ondertekenen Olinjus J. H. (Jouke Hendriks)
Burgemeester der Stad en Blok K. secretaris der stad enz. jaar 1816 (7)
Steenderen van Andries---- Plaats van der M., Majoor van het 2e bataillon Schutterij in Friesland ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Steenderen van Andries Schutter het betreft he vonnis van de Krijgsraad van 23
november 1816 wegens zijne weigering om aan de gegeven orders te voldoen tot een Provoost van 44 uren moest enz. jaar
1817 (4)
Steenderen van Gerrit 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)
Steenderts Brinkstra Hendrik te S. Jacobaparochie onderwerp registratie en Loteryen jaar 1824 (2)
Steendijk Johannes, 58 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)
Steeneke Johannes Hendriks---- Kisjes Teeke Foppes , nummerverwisselaar voor Steeneke Johannes Hendriks , 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)
Steeneker Hendrik Johannes * 25-08-1820 Haskerdijken z.v. Steeneke Hendriks Johannes en en Veenstra Sjoukje Pieters
Beroep Colonist wonende Veenhuizen, z.v. Jans Minze en Pleunenberg Berber Kerstes , Hij staat vermeld in het
Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Haskerland en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen enz. jaar
1839 (8) (17)
Steeneker Johannes Hend’ks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders
en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)
Steenharsterbrug------ Buitenpost betreft het leggen van Hoog en Laagspanningskabels ten behoeve van de
electriciteitsvorziening van Buitenpost, Twijzel, Kooten e.o. met veel kaarten (plategronden) van genoemde plaatsen ook
worden genoemd Kootstermolen, Steenharsterbrug, Gerben Allesverlaat , jaar 1915 (52)
Steenhouwer J. 11 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)
Steenhouwer Jan Derks 209 Marsum 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)
Steenhouwer Jan, 362 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)
Steenhouwer Pieter, Kalkovens, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke
middelen aan te wenden om enz. enz.. jaar 1818 (4)
Steenhouwer W. J. Hendrik ---- Meekma K. J., Koornmolenaar vertegenwoordigd door Albarda Mr. B. advocaat te
Leeuwarden is bekeurd door de commiesen Burges van Raffenis? F. M. en Steenhouwer W. J. Hendrik terzake zig ter molen
bevonden van 5 mudden garst enz. enz. en hem wordt een transactie aangeboden ter voorkoming van enz. jaar 1825 (2)
Steenhouwer Willem Johannes Hendrik, Commies bij het bestuur van accijnssen te Ferwerd Onderwerp zijn request
betreffende kwijtschelding van driehonderd en vijftig gulden wegens het niet in tijds afleggen van de eed betrekkelijk de
memorie van aangifte van de nalatenschap van Troyen Lubina Johanna overleden 06-06-1823 enz. enz. jaar 1825 (3)
Steenhouwer Willem Julianus Hendrik commies bij de aangifte accijnsen hij rapporteerd dat de Rekestant als erfgenaam van
zijn moeder Troyen van Lubina Johanna overl. 6 Juni 1823 te Ferwerd een memorie heeft ingeleverd bestaande een waarde
van fl. 3400 inesteld door deszelfs oud tante Kuyl Barbera weduwe Swarts gewoond hebbende te Groningen bij testament van
8 April 1794 enz. Enz. Jaar 1825 (3)
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Steenhouwer Willem Julianus Hendrik commies bij de accijns te Ferwerd.Onderwerp; betreft een request voor vrijstelling van
boete als erfgenaam van zijn moeder Troyen van Lubina Johanna overl. 06-06-1823 enz. enz. jaar 1825 (3)
Steenhouwer Willem Julianus Hendrik, een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp; verzoekt een vrijstelling,
wordt in genoemd zijn moeder Troyen van Lubina Johanna en haar tante Kuil Barbera laatst weduwe van Swart Jacobus bij
testament van 08-04-1794 enz enz. jaar 1824 (4)
Steenhouwer Willem Julianus Hendrik, terugzending request waarin hij verzoekt vrijstelling van een boete van fl. 258.06
wegens telate inlevering memorie wegens de nalatenschap als enigst zoon van Troyen van Lubina Johanna overl. 06-06-1823
te Ferwerd jaar 1824 (2)
Steenhuis Dijken H. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Steenhuis P. Drachten Schip de Drachten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891
Steenhuis P. Drachten Schip de Fortuna, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Steenhuis P. Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Steenhuis P. Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Steenhuis P. Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Steenhuis P. Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Steenhuis P. Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Steenhuis P. Drachten Schip de Voorwaarts I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916
Steenhuis P. Drachten Schip de Voorwaarts I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914
Steenhuis P. Drachten Schip de Voorwaarts I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910
Steenhuis P. Drachten Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900
Steenhuis P. Drachten Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912
Steenhuis P. Drachten Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913
Steenhuis P. Drachten Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897
Steenhuis P. Drachten Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898
Steenhuis P. Drachten Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888
Steenhuis P. Drachten Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889
Steenhuis P. Drachten Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde
stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899
Steenhuis P. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Voorwaarts Onderwerp: Stukken betreffende de invoering
van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen
jaar 1902 (2) Dossier (16)
Steenhuis P. en Hoogen van D, te Drachten ,Voorwaarts I en II, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten,
dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze
schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekend briefje dat de boot thans in gebruik is
bij K(C)leveringa en vaart van Nijkerk prov. Groningen naar Groningen en Leeuwarden enz. jaar 1900 (13)
Steenhuis P. te Drachten met de Stoomboot “Voorwaarts ” 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)
Steenhuis P.,een verleende vergunning (Blauw) tot Varen en Sleepen in Friesland met de “ Voorwaarts II ” met het
reglement, en de maten van het schip zijn ook genoemd enz. jaar 1896 (1)
Steenhuis Petrus Drachten Schip de Voorwaarts I komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Steenhuis Petrus Drachten Schip de Voorwaarts I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903
Steenhuis Petrus Drachten Schip de Voorwaarts I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland
gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911
Steenhuis Petrus Drachten Schip de Voorwaarts, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden
en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1887
Steenhuis Petrus te Drachten , hij komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met
stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met
diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3)
dossier (9)
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Steenhuis Petrus, Stoombootondernemer te Drachten dat hij aanvangende 20 mei 1887 met de Stoombarge Voorwaarts voor
50 passagiers enz. enz. een dienst zal uitvoeren van Drachten op Leeuwarden, enz. jaar 1887 (2 akten) (7)
Steenhuis T. S. te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de
grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding
van woonplaats, jaar 1818 (2)
Steenhuis Tjeerd 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)
Steenhuis Tjeerd S. 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)
Steenhuis Tjeerd, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of
meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
Steenhuis Tjerd S. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Steenhuisen F. Birdaard voor zich en 3 minderjarigen Opgave der concessien van Tolheffing scheepvaart 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 (6) Dossier (14)
Steenhuisen F. W. (Frederik Willem) benoemd en beedigd tot Burgemeester van Tietjerksteradeel jaar 1920 (1)
Steenhuizen S. R.---- Nijdam Jochem A. zonder beroep te Harlingen en Strikwerda Daniel, Koopman te Franeker maken
bekend dat zij met de Stoomboot Prins van Oranje zullen varen van Harlingen naar Leeuwarden met vele tussenstops (zijn
vermeld) vertrekdagen en tijden tevens de tarieven, Orders kunnen worden aangenomen te Harlingen bij: Nijdam Jochem A.
aan de Kruisstraat te Franeker bij Schuitmaker C. aan ’t West en bij Strikwerda D. aan het Kaatsveld, te Kingmatille bij Kas
Jan en te Dronrijp bij Geuker A. en te Deinum bij Nieuwland J. en te Ritzumazijl bij Steenhuizen S. R. enz jaar 1892 (7)
Steenhuizen ….? ---- Duiker Sietze, Machinist te Dokkumer Nieuwezijlen deelt o.a. in een advertentie mede dat hij een
dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van Nieuwezijlen naar Leeuwardenv.v. en naar Groningen v.v.
het in en uitlaten der reizigers o.a. te Dokkum bij de weduwe Hacquebard ….? te Birdaard bij Steenhuizen ….? En in
Leeuwarden op Eebuurt bij Zee v.d.….? ook wordt vermeld de tarieven en vertrektijden enz. jaar 1898 (3)
Steenhuizen ….?---- Barkmeijer Jan Scheepstimmerman te Birdaard en Kingma Taeke Koopman te Wanswerd maken bij deze
bekend eigenaars en ondernemers te zijn van de schroefstoomboot genaamde de “Tilly” en deze in een vaste beurt zullen
brengen tussen Leeuwarden en Dockum en van Leeuwarden op Sneek enz. enz. met van vele tussenstops, vermelding op een
aanplakbiljet door beide getekend de tarieven en vertrektijden e dat de ligplaatsen zijn voor de Herberg van Steenhuizen ….?
te Birdaard en voor de Herberg van Bakker ….? aan de Eebuurt te Leeuwarden enz. jaar 1896 (4)
Steenhuizen Birdaard Dokkum in en uitstapplaats Stoombootdienst naar Leeuwarden en Groningen vanaf Nieuwezijlen,
Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken
betreffende deze publicaties jaar 1898
Steenhuizen Durk Bakker 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)
Steenhuizen S. R Rinzumardeel Nieuw te openen dagelijksche dienst Schip de Prins van Oranje , Dossier met Advertenties en
ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 18821918Dossier (7)
Steenhuizen S. R Rinzumardeel Ondernemer Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst
en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918
Steenhuizen Voor zijn Herberg te Birdaard Ligplaats Vaste Beurt Leeuwarden- Dokkum- Sneek, Dossier met Advertenties en
ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 18821918
Steenijk Bernardus Johannes Petrus, 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)
Steening K zoon te Dockum als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Steenkant de V. (Baron) hij is benoemd tot administrateur van het District No. 4 staat vermeld in een brief van de Permanente
Commissie van het Authorisatie Syndicaat ondertekend door Boetzelaer van P. A. enz. jaar 1824 (3)
Steenkisten van B., Vroedmeester te Brugge, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord
Braband, Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen,
Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen, en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)
Steenkolen Handelsvereniging Schip de Emanuel, Josina en Ouderzorg, jaar 1917
Steenkrobbe T. H. het betreft zijn ontslag als Bedelaar Kolonist uit de het gesticht Maatschappij van weldadigheid te Norgh
enz. jaar 1841 (5)
Steenkrobbe Tjerk 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)
Steenkrobbe Tjerk H. 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 139
Steenkrobbe Tjerk Harmens----- Mulder H. J. , Taconis H, Tuijmelaar T. H. en Kratsch D. B. F. ondertekend een staat der
gevangenen in de gevangenis te Heerenveen voor uitgaven voedsel met bedragen over de maanden Oktober en November
1813 enz. waarop genoemde gevangene voorkomt. Jaar 1814 (4)
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Steenkrobbe Tjerk Harmens, 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)
Steenkrobbe Tjerk 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)
Steenmeijer P. te Hekelingen, 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
Steenmeijer P. te Hekelingen, 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)
Steensma Arjen 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).
Steensma F. F. (of T. F.) Doodgraver te Sneek betreft een ordonnantie ter zijne gunste van f.17-3.- wegens kosten op het
begraven van een overleden gevangene jaar 1816 (1)
Steensma ….? Gewezen Ontvanger op de Gorredijk , Onderwerp: dat de belastingdienst het oude materiaal te doen
verkopen maar dat er in zijn bezit zijn 11 Molenbuisen enz. jaar 1817 (2)
Steensma ….? te Beers wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Steensma A. G. de weduwe te Roordahuizum staat vermeld op een lijst met 39 namen van Grondeigenaren langs de weg in de
Grietenij van Idaarderadeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de
voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met
o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)
Steensma Abe Sjoerds komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Welsrijp ter
vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen
waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)
Steensma Age----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)
Steensma Albert G. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Steensma Albert G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Steensma Albert Geerts , 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)
Steensma Albert Geerts 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)
Steensma Albert Geerts te Rauwerd 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)
Steensma Albert Geerts, 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)
Steensma Aldert O. 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Steensma Aldert Oetzes 56 Surhuisterveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt
vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot
der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke
van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841
(7)
Steensma Arend Roels 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)
Steensma Auke Sjieuwkes Franeker Ondernemer en Winkelier Trekschuitdienst, jaar 1838
Steensma Auke, gevonden en opgevischte paalbalken enz. en ingeleverd, staat op een inventaris van gestrande of aangespoelde
goederen in de gemeente Barradeel enz. jaar 1816 (5)
Steensma Aykje Uiltjens Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken
(gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)
Steensma C. A. 39 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel 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)
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Steensma Cornelis Med. Doktor, Vroedmeester te Bergum, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele
belastingen Jaar 1824 (4)
Steensma Fopke Fopkes Moddergat Visser Rechtsvermoeden in de Staats Courant Overlijden No. 346, Krantenartikelen
betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)
Steensma Frederik Jacobus, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter
provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats,
Adres enz., jaar 1918 (5)
Steensma G. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten van de regtbanken en Vredegeregten enz. met
vermelding van woonplaats, functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14)
Steensma G. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten
van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een
document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)
Steensma G. Hij wordt genoemd in een document van bewijzen van vereveningen rakende de dienst van het justitieele Policie
met zijn functie, plats en te ontvangen bedrag in het jaar 1824 enz. jaar 1825 (2)
Steensma G. J.---- Wilhelmij Gerrit Notaris en Secrreetaris en Landbouwer te Bergum Ondertekend een brief aan de Directeur
der Directe Belastingen in en uitgaande rechten Accijnzen in de Provincie Vriesland te Leeuwarden betreffende dat hij sedert
jaren in eigen gebruik heeft onderscheidende stukken Bouw-Weid en Mied landen samen groot enz. en dat zijn bedrijf 2
paarden nodig heeft en deze nu en dan gebruikt voor rijtuig op riemen maar dat hij een proces verbaal heeft gekregen
opgemaakt en ondertekend door Munter van der Straten J. Petrus en Wijlick Bellinga van Abraham commies van de 1e en 3e
klasse tevens ondertekenen Boer de Jan Derks Vrederegter en zijn Griffier Steensma G. J. ook Driessen J. C. ondertekend dat
het geregistreerd is te Kollum enz. jaar 1824 (11)
Steensma G. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op
de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is, als een voorlopige verevening, enz enz jaar 1825 (3)
Steensma G. Majoor, hij wordt benoemd als lid van de Krijgsraad 4e Bataillon Landstorm arrondisement Sneek enz. jaar 1814
(2)
Steensma G. te Bolsward staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende hun aanslagen in de
belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8)
Steensma Geradus te Bergum Hij staat vermeld op een document als ambtenaar van het District Leeuwarden met zijn functie
en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)
Steensma Gerard J,. hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement
Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar
1814 (6)
Steensma Gerardus ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten,
Tractement tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)
Steensma Gerardus , hij wordt vermeld in een document “ staat van het personeel der Rechterlijke beambten” in het Kanton
Bergum, arrondissement Leeuwarden met vermelding van zijn functie en zijn tractement enz. jaar 1822 (4)
Steensma Gerardus Griffier te Bergum, 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)
Steensma Gerardus 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)
Steensma Gerardus Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks
om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)
Steensma Gerardus 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)
Steensma Gerardus J. 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)
Steensma Gerardus Jacobus---- Sijtzama van ….? Luitenant Collonel Commanderende het 9e Battaillon Landstorm te
Bergum ondertekend een brief dat gij zelf niet aanwezig is geweest bij het genoemde geval maar dat hij bij zig heeft geroepen
en voor hem Compareerden en de verklaring allen ondertekenen en wel: Brouwer Hendrik Rinzes eerste Luitenant, Steensma
Gerardus Jacobus Tweede Luitenant, Jager Dirk Pieters Sergeant, Boonstra Harrit Dirks Korporaal, Pietersma Sije Dirks
Piekenier alla van de tweede compagnie wonende te Bergum dewelke verklaarden dat op dat op zaterdag 3 juni Braunius
Arent die zig op het exercitie veld vervoegde en dat hij ondanks door de Kapitein verzocht wierd enz. en dat Braunius Arent
daarop IJzelijk begon te vloeken en te Schelden enz. jaar 1815 (4)
Steensma Gerardus Jacobus staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v. C. S. Militie Commissaris van het 1e
District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de
voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1
geformeerd in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)
Steensma Gerardus te Bergum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Steensma Gerardus te Bergum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar0 zijn functie
en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Steensma Gerardus te Bergum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar0 zijn functie
en zijn Tractement Jaar 1820 (4)
Steensma Gerardus te Bergum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement Jaar 1821 (3)
Steensma Gerardus te Bergum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar0 zijn functie
en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Steensma Gerardus te Bergum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement over het 2e kwartaal Jaar 1821 (4)
Steensma Gerardus te Bergum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar0 zijn functie
en zijn Tractementen over het 4e kwartaal Jaar 1821 (5)
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Steensma Gerardus te Bergum Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar0 zijn functie
en zijn Tractementen over het 1e kwartaal Jaar 1822 (3)
Steensma Gerardus te Bergum, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie
en zijn Tractement jaar 1819 (4)
Steensma Gerardus te Bergum, wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn
tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)
Steensma Gerardus te Bergum, wordt vermeld in een staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement
Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen, jaar 1822 (3)
Steensma Gerardus te Buitenpost, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Leeuwarden
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1819 (4)
Steensma Gerardus te Buitenpost, Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van het District Leeuwarden
met zijn functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)
Steensma Gerardus wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en
zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel
Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)
Steensma Gerardus 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)
Steensma Gerardus wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat met 37 namen van het personeel
der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen over het tweede kwartaal 1824 (5) dossier
(15) jaar 1824
Steensma Gerardus, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het
Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der
tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)
Steensma Gerardus, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden, jaar 1818 (4)
Steensma Gerardus, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke personeel te Leeuwarden die op den 1e dag van het
vierde kwartaal aanwezig waren met hun beroep en hun tractement enz. enz. jaar 1820 (3)
Steensma Gerardus, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en
tractement jaar 1823 (5)
Steensma Gerardus, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en
tractement jaar 1823 (5)
Steensma Gerardus, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Steensma Gerardus, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal van het personeel van de regterlijke Ambtenaren in het
Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5)
Steensma Gerardus, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over
het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1818 (4)
Steensma Gerben Arjens Partikulier te St. Jacobi Par. betreft een declaratie over 1833, 1834, 1835 ter zake van diverse gdane
diensten zoals Dwangbevelen enz. ook ondertekend hij enz. jaar 1837 (12)
Steensma Gerben Arjens 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)
Steensma Gerben Arjens te Sint Jacobiparochie 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)
Steensma Gerrit te Bolsward , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang
Bolsward enz. enz. jaar 1822 (3)
Steensma Gerrit te Bolsward 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)
Steensma Gerrit te Bolsward, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de
Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Steensma Gerrit, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Bolsward in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Steensma Harlingen Schip de Cornelia Geertruida komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1876 (2)
Steensma Hendrik 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat
van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend
door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Steensma J. G. Ontvanger der Directe Belastingen te Gorredijk verzoekt in een door hem ondertekend document een absentie
van 5 dagen en ook verzoekt hij om dan autoristie te verlenen aan zijn bediende Frieswijk Douwe T. tot het waarnemen enz.
jaar 1821 (1)
Steensma J. te IJlst wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand
augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad IJlst ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar
uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Steensma J. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd
is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd
is enz. jaar 1840 (7)
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Steensma Jacobus te Bergum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Steensma Jan Martens, Schoolonderwijzer te Ferwer. Onderwerp: dat de Kerkeraad der Hervormden te Jislum te kennen heeft
gegeven dat zij niet langer het kerkelijk voorzingen door Steensma Jan Martens kunnen vergenoegen enz. enz. verder geven
met eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief aan de gedeputeerde staten van Vriesland Buma Klaas Sierks,
Mellema Jurjen Sijbes, Landbouwers beide te Jislum wonende, in kwaliteit als Kerkvoogden dat hunne dorpsschool sedert de
maand September 1821 door het overlijden van Reidenders Tjerk Lijkeles vacant is dat de school provisioneel wordt waar
genomen door Steensma Jan Martens en de Kerkdienst door Boersma G. F. Schoolonderwijzer tot het naburige dorp Genum
enz. enz. jaar 1823 (6)
Steensma Jan moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der
Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is
ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)
Steensma Jan 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)
Steensma Jantje Klazes, 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)
Steensma Jetse S?. Een handgeschreven brief met handtekeningen (waaronder die van hem) van diverse slagters en
vleeschhouwers te Witmarssum, Pingjum en Arum , onderwerp een request over ingevorderde belastingen enz. jaar 1824 (9)
Steensma K.L , proces verbaal van Herziening, benoemd als tegenschatter van Steensma K.L. . (ook vermeld als Stienstra
K.L.) jaar 1841 (2) hele dossier (9)
Steensma L. ---- Vries de P. en Steensma L. Med. Doctoren te Bolsward, een ordonnantie betreffende de betaalrol voor
Vacatien voor het assisteren van de Milietiraad in 1818, jaar 1919 (1)
Steensma L. Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betrekkelijk
de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de armrnvoogden van Opeinde willen de op en de tegens
bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen op dien kan worden staat gemaakt enz. als daar is de depositie van
Christoffels Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te Rottevalle en Jans Jouke met zijne vrouw ongeveer 8 jaren te Bolsward
hebben gewoond enz. het zelfde getuigd Heide van der Sieds Renderts
en Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, Coehoorns
Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft volgens haar nooit enige onderstand gehad sinds haar man is vertrokken welke
wordt bevestigd door haar dochter Joukes Tjetske en eindelijk ook Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn
vrouw Jong de Antje Andries wonende te Bolsward verklaren dat Jouke Jans nog voor zijn huwelijk met Trijntje Steffens in
de maand Maart 1790 aangegaan en nadat hij bij zijn vrouw had verwekt toen het kind 13 weken was in het voklgend jaar 1791
haar verlaten had enz. ook een notarieele verklaring voor notaris Meijer Nicolaas ondertekend door Veenstra Tamme Jacobs
Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw Jong de Antje Andries ook genoemd de Maire Fockens L. en de getuigen Wouters
Idske Kantoorbediende en Reinsma Gabe Pannebakker beide ondertekenen, een getekende verklaring bij de notaris Rolsma
Gabe Sjoukes ondertekend door Joukes Tjitske oud 23 jaar verder genoemd Christoffels Eelkjen huisvrouw van Heide van der
Sieds Reinders, Reinsma Sieberen Gabes Tapper van beroep en Wassenaar Ate Rintjes beide onderteken nog een verklaring
waarin genoemd Steffens Trijntje weduwe van Jong de Steffen Steffens,, Coehoorn Tjamkje Cornelis weduwe Reins Sjoerd,
Steffens Pietje weduwe Reins, Ate Piso Lieuwe Douwes, Wassenaar Ate Rintjes, Reinsma Sieberen Gabes deze laatste drie
ondertekenen, verder een laatste verklaring ondertekend door Weersma Bauke, Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen
Herv. Gem. Bolsward enz. jaar 1814 (17)
Steensma L. Administrerend Voogd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland. Dat met schuldigen eerbied de
Voogden van het Stads Armenhuis van Bolsward, het was in het gezxegde jaar dat eene Tjetske Jans thans wonende onder het
dorp Wolvega zich zwanger bevindende haar dienst had moeten verlaten en dadelijk in het ongelukkige geval verkeerde,
wegens hare behoeftige stand als ontbloot van ouderlijke en vrienden hulp enz. en dat Jans Jouke te Rottevalle is geboren en
door een vijfjarige inwoning eenige verplichting had gemaakt tot alimentatie van de vader van Tjetske Jans en dat deze Jouke
Jans was een zoon van eene Baukes Jan en Jurjens Tjetske in leven gewoond hebbende op het Westeinde jaar 1814 (4)
Steensma L. Med. Doctor te Bolsward, Toekenning van een Gouden medaille wegens de inzet voor belangeloze IJver ter
bevordering van de Koepokinentingen over het jaar 1819. Jaar 1823 (2)
Steensma Lolle---- Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad en wel Zandstra
Pier Jeltes, Bouma Douwe, Steensma Lolle en Zeldenthuis Pieter enz. jaar 1816 (1)
Steensma M Berlikum Schip de Koopmanswelvaren V, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918
Steensma M. , 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)
Steensma M. te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester
en Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Steensma M. 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)
Steensma M. W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
Steensma M. W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in
de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar
1821 (3) Dossier met alle namen (15)
Steensma M. W. Hij tekent mede als lid der raad van de gemeente Witmarsum, wordt vermeld op de Staat van Opgaven der
schulden betrekkelijk de Algemeene Voogdij van den Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende voogd Iete Jacobs

6871

28-03-1825
28-12-1825
33/1-C

6089

1194 blz. 18
23-12-1822
175/27-3
21-02-1841

8350

6047
6245
6251

379
03-06-1819
424
23-05-1814
1092
09-11-1814

5996

163
22-02-1815

6089

1186
21-12-1822
797
14-09-1815
1094-13
04-11-1840
225
04-03-1818
581
17-07-1821
55
02-04-1814

6003
8309
6287
6072
6383

6073
6390

636
08-08-1821
19
08-12-1814

6871

21-03-1825
15-A

8214

1027/16
bladzijde 4
07-10-1839
1275
10-12-1823
858
29-08-1817
1087
04-11-1823

6101
6283
6100

8313
8313
6099

199, 1175/5
27-11-1840
199, 1175/5
27-11-1840
1066
31-10-1823

6099

1066
31-10-1823

6099

1066
31-10-1823

6027

676
02-10-1817
983/10
24-09-1839

8211

Flapper welke ten bewijse dies de rekeningen heeft overlegd en vertoond aan den Schout en Leden van den raad der gemeente
van Witmarsum en zulks over de jare 1811 enz. , jaar 1814 (4) dossier 16
Steensma Marten te Wonseradeel, 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)
Steensma Marten W. te Tjerkwerd Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met
vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Steensma Marten Wijbrens te Bolsward Dijkgraaf wordt vermeld als als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter
voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Wonseradeel
Zuiderzeedijken bestaat uit enz. jaar 1841 (7)
Steensma Marten Wybren Steensma Marten Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer
belasting moeten betalen in het jaar 1819 (3)
Steensma Marten Wybrens, administreerend dorpsgecommiteerde, onderwerp, uitbetaling aan de Schoolmeester met
achterstallige schulden enz. zowel van de armvoogd Flapper Iete J. enz. jaar 1814 (2)
Steensma Marten, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter
bestrijding der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd,
jaar 1814 (4) dossier 16)
Steensma P. G---- Ontvanger die wierd gelast het onvermogen der Contribuatelen welke voor zijn ed. op de staat der oninbare
posten moesten gebragt werden enz. en dat de deurwaarder Leeuwen van Z. E. zijn declaratie wegens zijne gedane
werkzaamheden enz. dit document is ondertekend dor de controleur der belastingen te Gorredijk, Langezwaag en Lippenhuizen
de heer Steensma P. G. en de directeur der belastingen van Vriesland de heer Breugel van C. jaar 1815 (8)
Steensma P. G. , hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij
besluit van Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier (7)
Steensma P. G. Ontvanger der Belastingen te Gorredijk, een antwoord op een request van hem jaar 1815 (3)
Steensma P. G.---- Roosz de Jelle Fokkes, Onderwijzer der Jeugd te Lippenhuizen, hij heeft een aantal jaren voor Mr. Steensma
P. G. waargenomen als gekwalificeerde Ontvanger enz. jaar 1840 (3)
Steensma P. G. te Gorredijk een vermelding dat zijn request (bijgaand) door de Minister van binnenlandse zaken is gestuurd
naar de Gouveneur van Vriesland ,Jaar 1818 (4)
Steensma P. G. te Gorredijk, Langezwaag en Lippenhuizen staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende
de hoegrootheid van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)
Steensma P. G. te Gorredijk, 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)
Steensma P. G., er bestaan geen bedenkingen bij de Directer der Directe Belastingen tegen het verlof van 5 dagen van
voornoemde enz. jaar 1821 (1)
Steensma P. K. 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)
Steensma P. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie
Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene
rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8
Steensma P. 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)
Steensma P. Y? of G.. te Gorredijk, Langezwaag en Lippenhuizen, Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig
geweest het verschuldigde eerste termijn te voldoen. Enz. jaar 1823 (2)
Steensma P.G. in qualiteit als Gemeente Ontvanger van Gorredijk, Langezwaag en Lippenhuizen wil de rekeningen van 1815
enz. enz. jaar 1817 (2)
Steensma Pertr. Gerh. ,Controle Gorredijk , Hij komt voor op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de
voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier
(10)
Steensma Peter Gerhardus (De Weduwe)
Steensma Peter Gerhardus (De Weduwe) , jaar 1840
Steensma Petrus Geerhardus, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen te Gorredijk 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)
Steensma Petrus Geerhardus, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen te Langezwaag 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)
Steensma Petrus Geerhardus, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen te Lippenhuizen
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)
Steensma Petrus Gerardus, zijn aansteling tot Cpommissaris ter overneming van declaratieen aan d eGorredijk i.p.v. Giffen van
Adolpohus die op zijn verzoek is ontslagen jaar 1817 (1)
Steensma Petrus Gerhardus (Mr.) Ontvanger van ’s Rijksbelastingen te Gorredijk sinds 26 jaren wordt vermeld in een
document als volgt dat hij gister onder het geweld zijner ziekte is bezweken en dat de Arr. Inspecteur onder
verantwoordelijkheid van de weduwe Giffen van A. de waarneming van het kantoor heb overgelaten aan Oosterbaan Willem
Jan enz. jaar 1839 (4)
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Steensma Petrus Gerhardus---- Arendsz Tjeerd wegens zijn overlijden worden voor zijn functie van Vrederegter in
Beetsterzwaag voorgedragen Steensma Petrus Gerhardus, Taekema Jeen Taekes, Boelens van Boelardus Augustinus dit
document heeft 6 kolommen met informatie o.a. tegenwoordige functie enz. enz. jaar 1822 (3)
Steensma Petrus Gerhardus----- Boer de Hendrik Siezes veenbaas te Knijpe, wordt ook in genoemd , Steensma Petrus
Gerhardus, Lycklama a Nijeholt, Jongstra Frans Annes, trefwoorden; Belasting, dwangbevel, in naam des konings, jaar 1824
(4)
Steensma Petrus Gerhardus hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van
de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)
Steensma Petrus Gerhardus Ontvanger der Directe en Indirecte Belastingen te Gorredijk ondertekend een brief aan de Koning
betreffende dat hij met die post tevens Secretaris van enz. ook Spoelstra B. Soll. Ondertekend deze brief jaar 1815 (2)
Steensma Petrus Gerhardus te Gorredijk, Langezwaag en Lippenhuizen, 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)
Steensma Pieter Corporaal hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen
Corporaal bij de 2e Compagnie tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel van >>
Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer Blok en Boer
de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming van Ruitinga Johannes tot Capitein ter opklimming wordt
voorgedragen en en welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4)
Steensma Pieter Lolles staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Minnertsga 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)
Steensma Pieter Openbaar Notaris te Minnertsga wordt vermeld in een door hem ondertekend document waarin hij eene
request heeft gepresenteerd houdende verzoek dat hij begunstigd wilo worden met de tahsnvacerende Post van Secretaris der
Grietenij van Hennaarderadeel en dan tevens verplaatst mag worden van Notaris van Minnertsga naar Wommels en dezulks
voor de heer Hoekstra Wijtze Keimpes den 2e oktober 1840 aldaar overleden enz. jaar 1840 (5)
Steensma Pieter te Minnertsga Hij wordt vermeld in een document , staat van boeten van zegelrecht/registratie en successie
van 4e kwartaal 1824 vermindering of kwijtschelding met in de kolommen; de overtreding, het boetebedrag,
vermindering/kwijtschelding en aanmerkingen jaar 1825 (3)
Steensma R. 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)
Steensma R. L. te Workum, ten behoeve van zijn minderjarige kinderen dispensatie enz , jaar 1841 (1)
Steensma R. L. te Workum wordt voorgedragen als voogd voor de kinderen van Westerbaan C. J. te Bolsward enz. jaar 1839
(3)
Steensma R. te Almenum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli
1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar
1841 (3) Gehele provincie (122)
Steensma R. te Almenun staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M.
Assessor van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Steensma R. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is
genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de
Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de
dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Steensma Romke Jans, Verwersknecht tew Workum een handgeschreven sollicitatiebrief naar de functie van het Postkantoor
met zijn handtekening jaar 1841 (6)
Steensma Romke 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)
Steensma Romke 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)
Steensma S. Grofsmid verhuurder en Vogelzang M. P. Klerk en Popma R. Timmerknegt en Vries de Jeltje J. huurders te
Beetsterzwaag onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het
huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9)
dossier (16)
Steensma S. R. van beroep Chirurgijn en Vroedmeester te workum wordt vermeld in een document voor opgave Tabellarische
Staten voor de verloskundigen enz. jaar 1840 (3)
Steensma 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)
Steensma Sake Frans te Nijeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig
guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een
gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van
inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
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Steensma Sake Fransen, te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F.
(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden
van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4)
dossier (11)
Steensma Sytske ---- Blok Menno en Zijlstra Dirk te Harlingen verzoekt kwijtschelding van een boete wegens niet op tijd
ingeleverde aangifte wegens de nalatenschap van Steensma Sytske jaar 1824 (4)
Steensma Sytske---- Blok Minne te Harlingen en Zijlstra Dirk, 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 van Steensma Sytske jaar
1824 (1)
Steensma T. IJ. gehuwd met Osterritter Catharina Josephina, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche
paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder
andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)
Steensma te Bergum staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de kleine
onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4)
Steensma Tjalle IJsbrand, 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)
Steensma Tjalle Ysbrand, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)
Steensma Tjalle Ysbrands, 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)
Steensma W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
1819 (3)
Steensma W. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen,
de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met
vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Steensma Wiebe S. te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen
van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Steensma Wiebe----Steensma Jetse S?. Een handgeschreven brief met handtekeningen (waaronder die van hem) van diverse
slagters en vleeschhouwers te Witmarssum, Pingjum en Arum , onderwerp een request over ingevorderde belastingen enz. jaar
1824 (9)
Steensma Wybren te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven
middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen,
met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)
Steensma Ysbrand Jurjen, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Steenstra (Stienstra?) S. H., 34 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum,
en debet openstaande zegel en registratie regten enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839
met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)
Steenstra Aaltje dochter van Steenstra Dirkje, 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)
Steenstra Aaltje dochter van Steenstra Dirkje, 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 (7)
Steenstra Aaltje kind van Steenstra Dirkje, 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)
Steenstra Aaltje kind van Steenstra Dirkje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839
(7)
Steenstra Aaltje kind van vader onbekend en moeder Steenstra Dirkje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen
naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals
de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4)
Steenstra Aaltje, 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)
Steenstra Albert Geerts 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)
Steenstra Albert R. 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij vermeld op de
staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)
Steenstra Albert Roelopfs 10 Boxum 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)
Steenstra Anne, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland,
gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)
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Steenstra D. C. 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)
Steenstra Dirkje---- Steenstra Aaltje kind van Steenstra Dirkje, 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)
Steenstra Dirkje, 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)
Steenstra Dirkje, 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 (5)
Steenstra Dirkje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van
Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4)
Steenstra Dirkje, 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 (7)
Steenstra Dirkje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (7)
Steenstra Douwe C. naar Macasser, 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)
Steenstra Douwe Corn’ s naar Noorwegen, Zeemilitie hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet
genoemd bestemming niet ingevuld) en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)
Steenstra Douwe Cornelis naar Afrika, 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)
Steenstra Douwe Cornelis naar Macasser, 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)
Steenstra Douwe Cornelis naar Rusland, 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)
Steenstra Douwe Kornelis naar Sundswald, 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)
Steenstra Douwe naar Zweden/Hernoland, 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)
Steenstra Douwe, 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)
Steenstra Eeltje Ringenerus, Hij staat op een document van de Loting der Landmilitie van Beetsterzwaag met certificaat van
het bewijs van dat hij al voor de 20e December 1813 reeds getrouwd was enz. jaar 1814 (2)
Steenstra Fokke 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)
Steenstra Fokke te Sneek 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)
Steenstra Frans S. zonder bedrijf, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard op een
Staat houdende het bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen
over hun eigendom met 8 kolommen info. Jaar 1824 (12) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard,
Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Steenstra Frans Sjoerds, Winkelier te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier
van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Steenstra Gerben Alberts te Driesum is gecualiseerd tot het ontvangen van het Geslagt en Gemaal aldaar getekend door de
ontvanger van Veenwouden en Hardegarijp Zeper J. enz. enz. jaar 1825 (4)
Steenstra Gerrit als Verlofganger zegt naar Groningen geweest te zijn maar geen geld genoeg had gehad om zijner schulden te
verevenendat Hemkes Willem heeft afgerekend, dat Jong de Jan Jans zegt twee maal naar Groningen geweest te zijn en hem
zijne goederen aldaar alle zijn afgehouden en dat Bruins Willem in het Tuchthuis binnen Leeuwarden is gedetineerd enz. jaar
1825 (2)
Steenstra Gerrit, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen info) van
de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz. jaar 1825 (4)
Steenstra H. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
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Steenstra Hessel --Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van
ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (5)
Steenstra Hessel--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van
ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3)
Steenstra J. de weduwe te Workum als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd;
Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in
deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Steenstra J. de weduwe te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Steenstra J. de weduwe te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn
en Gedisteleerd is uitgevoerd met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door
wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)
Steenstra J. G. te Workum hij staat op een document van Belasting , dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is
gegeven van betaling enz. enz maar het is twijfelachtig of hij wel enz. enz. jaar 1823 (5)
Steenstra Jildert Geerts 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)
Steenstra Johannes---- Wibalda J. D. Kapitein bij de Landstorm wegens het transporteren der gevangene Dijk van Jurjens
Gerbrand en Steenstra Johannes op 24 Aug. 1815 van Metslawier naar Leeuwarden, de schout van de gemeente Metslawier
verzoekt aan de Gouveneur of hij dit mag uitbetalen uit de enz. Jaar 1816 (3)
Steenstra L. C. te Oudwoude 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)
Steenstra Lieuwe---- Vries de Pieter Klazes, een handgeschreven brief met zijn handtekening , onderwerp milicien met
onbepaal verlof, ten huize van Lieuwe Steenstra wonende Kruizebroedersstraat te Sneek betreft afgifte van zijn paspoort, teven
gaat het over zijn soldij enz. Jaar 1841 (9)
Steenstra M. Berlikum Schip de Koopmanswelvaren V, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van
Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917
Steenstra Mevr. te Rinsumageest, 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)
Steenstra Nieske, 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)
Steenstra P. Lemsterland Kapitein op de Zuiderzee, jaar 1902 (op datum geïndexeerd)
Steenstra Pieter wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen van het Kantoor Franeker, Betaalde en Gedane posten
op Memoriaal van Franeker jaar 1839 (3)
Steenstra Pieter, 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)
Steenstra Ruurd Murks betreft een aantekening van de Ontvanger van Sneek voor bewijzen van onvermogen enz. jaar 1841 (2)
Steenstra Siemon 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)
Steenstra Simon 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)
Steenstra Sjoerd Pieters, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende
Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,
met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)
Steenstra Sjoerd Pieters, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en
Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6
kolommen info. jaar 1872 (2)
Steenstra T. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan Uw Hoogedel
Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele
Belasting toekomende de beloning van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van belastbaarheid zijn geschat
geworden over den dienst 1830-1840 in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Steenstra Thomas F., 26 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)
Steenstra Thomas Fockes, Hij staat op een naamlijst van gevangenen welke in de maand december 1817 in het arresthuis te
Sneek gedetineerd geweest zijn geweest met aantal dagen en vertrek of ontslag jaar 1818 (2)
Steenstra Thomas Johannes, 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)
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Steenstra Thomas 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)
Steenstra Thomas 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)
Steenstra Tjalling----- Rengers Doetje en Watzes Vrouwkje , Els van Jan , Els van Jan en Vries de Tjeerd, Cobus Jan Jong de
Pieter Lieuwkes, Steenstra Tjalling zij hebben de besmettelijke gevangenisziekte die zich heeft geopenbaard in het Blokhuis te
Leeuwarden enz. enz. jaar 1817 ( 3)
Steenstra Tjalling 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)
Steenstra Tomas, 62 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)
Steenstra Ulbe gehuwd met gehuwd met Talhout Afke, komt voor op een document aanvraag van buitenlandsche paspoorten
(blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte
datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
Steenstra W. , 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)
Steenstra W. H. 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel 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)
Steenstra W. H. te Oudwoude 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)
Steenstra Wiebe Jelles te Stijnn (Stiens), en Wit de Pieter , kuiper van beroep te Stiens en Fonk Sjouke, Yker der botervaten te
Stiens onderwerp een geldboete van 25 gulden en dat zij deze enz. enz. jaar 1841 (2)
Steenstra Wiepke H. 42 is zijn volgnummer en Pecolsga (Ypecolsga) 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)
Steenstra Wijtze Tjidzes plaatsvervanger voor Brinkmans Harmen Gemeente Workum worden vermeld in een door de
Luitenant Colonel Commanderende de Depot der 8e Addeling Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij overzend een Declaration van de Doctoren Huikekuy F. en
Schoenlaub F. H. (is aanwezig) betreffende eestgenoemden enz. jaar 1816 (2)
Steenstra Wybren 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)
Steenveld Geert hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 36-5 wegens geleverd Brood ten dienste van de Nationale
Garde enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (16)
Steenveld Jan, Winkelier te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document ; dat zij na
diverse pogingen bij de Koning en gedeputeerde staten een verzoek tot ordonnantie tegen de stedelijke regering van
Harlingen om op de z.g.n. Kleine Sluis deze te herstellen en gangbaar te maken enz. enz. jaar 1823 (4)
Steenwijk te Dokkum e Leeuwarden, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur
van Tietjerksteradeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841
(3)
Steenwijk & Zn. te Dokkum, Hij komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten bij het bestuur van Sneek
als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Steenwijk & Zn. te Dockum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en
Hohenlansberg G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de
hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)
Steenwijk & Zn. te Dockum staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Steenwijk & Zn. te Dockum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
Steenwijk & Zn. te Dockum staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Steenwijk & Zn. te Dockum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)
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Steenwijk & Zn. te Dockum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Gaasterland in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Steenwijk & Zn. te Dokkum staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Steenwijk & Zn. te Dokkum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Idaarderadeel 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)
Steenwijk & Zn. te Dokkum staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

Steenwijk & Zn. te Dokkum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Steenwijk & Zn. te Dokkum staat vermeld als uitvoerder 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 jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)
Steenwijk & Zn. te Dokkum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Schoterland in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Steenwijk & Zn. te Dokkum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841
op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de uitvoerders
(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Steenwijk & Zn. te Dokkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de
ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en
Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)
Steenwijk & Zn. te Dokkum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Oostdongeradeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3)
Steenwijk & zoon te Dockum als uitvoerder 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)
Steenwijk & zoon te Dockum 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)
Steenwijk & zoon te Dockum als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd
welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Steenwijk & zoon te Dockum staat als uitvoerder van 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)
Steenwijk & zoon te Dockum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie
(122)

Steenwijk & zoon te Dockum 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)
Steenwijk & zoon te Dockum uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Steenwijk & zoon te Dockum 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 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)
Steenwijk & zoon te Dockum 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 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)
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Steenwijk & zoon te Dockum uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Steenwijk & zoon te Dockum uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Steenwijk & zoon te Dockum uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (45 complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Steenwijk & zoon te Dockum uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid
kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Steenwijk & zoon te Dockum uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand
april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij
Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn
en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Steenwijk & zoon te Dockum 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
Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen
Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Steenwijk & zoon te Dockum 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
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)
Steenwijk & zoon te Dokkum als uitvoerder 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)
Steenwijk & zoon te Dokkum, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke
Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel. (als vervoerder van Dranken) met vermelding van hoeveelheid en
soort. Jaar 1841 (3 )
Steenwijk & zoon van---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request met antwoord en
beslissing betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier
aanwezig een brief met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J.
Apotheker, Dreide van der Tuttel M, Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen
J. H., Lang de F., Werffers van der ….?, Gorter K., Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C., Siersma D., Gelder
van N. N?., Haikema D., Ruurdsma J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan jaar 1846 (10)
Steenwijk & zoon wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de
Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd
is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd en door wie deze verstuurd is enz. jaar
1840 (6)
Steenwijk (Z.) te Dokkum als afzender 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)
Steenwijk ….? te Dockum, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat bij de plaatselijke Ontvanger van
de Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en
gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Steenwijk B. & zoon te Dokkum wordt vermeld in een document waarin verarandering in de wijze van inslag van accijns
goederen enz. jaar 1840 (2)
Steenwijk Benjamin, Hoornblazer 10e afdeeling Infanterie * 16-06-1815 Utrecht, hij wordt vermeld op een Nominative Staat
van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de
Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes
van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder
in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar
enz. jaar 1838 (4)
Steenwijk C. te Lemmer wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij
de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Lemsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen
(132)
Steenwijk en Z. te Dockum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Utingeradeel 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)
Steenwijk en Zn te Dokkum staat als uitvoerder van 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)
Steenwijk en Zn te Dokkum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heeckeren van (D. W. (Daniel
Wigbold) Crommelin Baron van, Grietman van Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende
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opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar
1841 (6)
Steenwijk en Zn. te Dokkum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron
van, Grietman van Oostdongeradeel 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 ()
Steenwijk en zoon te Dockum staat als aan wien uitgevoerd in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en
Wethouders van Dockum 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)
Steenwijk en zoon te Dockum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel 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)
Steenwijk en Zoon te Dokkum Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
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)
Steenwijk enz. te Dokkum, Hij komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten van wijn en sterke
dranken in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper van Dranken in de maand Augustus) met vermelding van hoeveelheid
en soort. Jaar 1841 (3)
Steenwijk F. 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)
Steenwijk Overstroming: de Directeur van het Postkantoor te Leeuwarden de heer Hasselt van B.T(F?).W.schrijft in een brief
aan de Gouveneur van Vriesland dat de Zeedijk tusschen Vollenhoven en Blokzijl bij de Blokzijl Moespot door de zware
overstortingen bezweken en weggezakt waardoor het water Vrijdagmorgen ten 11.00 uur enz. enz. en in de buurt van
Steenwijk aangespoelde lijken van een kind en twee vrouwen en het dorp Kalenkoot in de Hallen veel vee is verongelukt enz.
jaar 1825 (3)
Steenwijk T. staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van
aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat enz. met vermelding van welk product en de prijs
jaar 1814 (5)
Steenwijk te Dockum staat als afleveraar van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes)
Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in
kannen enz. jaar 1841 (6)
Steenwijk te Dockum staat als uitvoerder 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)
Steenwijk te Dockum 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 Stad Harlingen 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)
Steenwijk te Dokkum Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken
verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken) met vermelding van
hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841 (3 )
Steenwijk te Vrouwen 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)
Steenwijk Tjepke, 270 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)
Steenwijk v & zoon 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)
Steenwijk v. B. te Dockum uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat
gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze
Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen informatie o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de
hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland (123)
Steenwijk v. B. Gemeente Ontvanger van Dockum hij ondertekend een Ambtelijke brief aan de Gouverneur van Vriesland enz.
jaar 1816 (1)
Steenwijk v. B. te Dockum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Steenwijk v. B. te Dockum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Steenwijk v. B. te Dockum, Vermeld op de Nota van fixum der Borgtochten van onderstaande gemeente Ontvangers met
hetgeen ieder derzelve daar op heeft gefoureerd en ten achteren is jaar 1815 (2)
Steenwijk v. B. te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de
plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel 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)
Steenwijk v. B. te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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
Steenwijk v. B. te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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)
Steenwijk v. B. te Dokkum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende 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)
Steenwijk van & Zn te Dockum als uitvoerder 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)
Steenwijk van B en zoon te DockumUitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van
Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Grietenij
Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en
aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)
Steenwijk van B. & zoon 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)
Steenwijk van B. Gemeente Ontvanger der stad Dockum het is een ambtelijke brief enz. van de Algemeene Rekenkamer der
Nederlanden, Dassevael S. komt voor in dit stuk jaar 1816 (4)
Steenwijk van B. Gemeente Ontvanger te Dockum een ambtelijk stuk jaar 1816 (1)
Steenwijk van B. Gemeente Ontvanger te Dockum Onderwerp een geplaatste advertentie in de Staatscourant enz. en alle aan
de rekenkamer van Parijs enz. enz. een document door hem getekend jaar 1816 (4)
Steenwijk van B. stedelijk Ontvanger te Dokkum, Ambtelijk stuk enz. jaar 1817 (1)
Steenwijk van B. te Dockum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke
ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere
gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)
Steenwijk van B. te Dokkum , Hij staat op een document van de ontvanger te Leeuwarden dat zijn verschuldigde borgtocht als
gemeente ontvanger is gefourneerd en wel enz. enz. jaar 1814 (1)
Steenwijk van B. te Dokkum uitbetaling aan hem Hij wordt vermeld op het document Rekening en Verantwoording welke
zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. jaar 1825 (6)
Steenwijk van B. te Dokkum, Wordt vermeld op een staat van rekeningen wegens geleverde Jenever aan de Nagtwacht van
de Landstorm ten laste van de Gemeente Ee. Enz. Jaar 1815 (3)
Steenwijk van B. te Dronrijp hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den
Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)
Steenwijk van B. wegens geleverde Jenever voor de Nagtwagten van de Landstorm wordt vermeld op een document genaamd
Gedetailleerde Staat van Rekeningen welke nog door de Gemeente Ee moeten betaald worden voor den Dienst van 1814 als
aan, jaar 1815 (2)
Steenwijk van Benedictus---- Hekeren van W. R. J. D. Ontvanger der Directe Belastingen te Dokkum voor dien post heeft
bedankt of van voornemen om te bedanken en zo wenst ondergetekende Benedictus van Steenwijk Plaatselijk Ontvanger deze
Stad zich gaarne met de waarneming deze post enz. jaar 1821 (1)
Steenwijk van Benedictus---- 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)
Steenwijk van Benedictus Ontvanger 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)
Steenwijk van Benedictus 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)
Steenwijk van Benedictus 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)
Steenwijk van Bernardus, Handelaar in Wijnen enz. staat vermeld in het Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van
Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland het betreft Aangifte Biljet wegens het Patentregt voor het jaar
1840/1841 hetwelk iedere Patentschuldigde Gemeente Dockum zal behooren in te vullen ook een door hem geschreven en
ondertekende brief in het dossier enz. jaar 1841 (15)
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Steenwijk van Douwe Petrus---- Goslings C. President Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat met name Steenwijk van Douwe Petrus alhier te Dokkum bekend is als
gedeserteerd zijnde van het Bat. Inf. van Linie 9 enz. jaar 1817 (1)
Steenwijk van Douwe, 86 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)
Steenwijk van Petrus te Dockum, 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)
Steenwijk van Petrus, Handelaar in Wijnen enz. staat vermeld in het Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren
Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland het betreft Aangifte Biljet wegens het Patentregt voor het jaar 1840/1841
hetwelk iedere Patentschuldigde Gemeente Dockum zal behooren in te vullen ook een door hem geschreven en ondertekende
brief in het dossier enz. jaar 1841 (15)
Steenwijk Z. te Dockum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de
Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit
andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)
Steenwijk Z. te Dokkum Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de
ontvanger jaar 1841 (2)
Steenwijk, ---- Hasselt van B.T(F?).W. Directeur van het Postkantoor te Leeuwarden schrijft aan de Gouveneur van Vriesland
dat i.v.m. het bezorgen van de post de volgende plaatsen betreffende de Overstroming enz. enz. er worden genoemd de
plaatsen: Meppel, Zwolle, Havelte, Steenwijk, Westerbeeksloot, Bergumerdam, Groningen jaar 1825 (2)
Steenwijk, ---- Vledder en Diever, een gedrukt aanplakbiljet formaat A-3 dat genoemde gemeenten aangewezen zijn om
gekadastreerd te worden en datr de grenzen deze gemeente zullen worden opgenomen door de Landmeter der 1e klasse
Meijer A.C. te beginnen 23 September s’morgens te acht uur verder genoemd voor de opmeteing Weststellingwerf,
Steenwijk, Steenwijkerwold, Frederiksoord, Ooststellingwerf, Dwingelo Dieverbrug jaar 1823 (4)
Steenwijk, 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
Steenwijkerwold, ---- Vledder en Diever, een gedrukt aanplakbiljet formaat A-3 dat genoemde gemeenten aangewezen zijn
om gekadastreerd te worden en datr de grenzen deze gemeente zullen worden opgenomen door de Landmeter der 1e klasse
Meijer A.C. te beginnen 23 September s’morgens te acht uur verder genoemd voor de opmeteing Weststellingwerf,
Steenwijk, Steenwijkerwold, Frederiksoord, Ooststellingwerf, Dwingelo Dieverbrug jaar 1823 (4)
Steenwijki en Z. te Dockum Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Drank wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten
bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het
aantal kannen wijn, Likeur en gedistilleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)
Steerenberg Klaas, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Steeringa G. J. te Oudwoude 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)
Steeringa Jacob F., 73 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)
Steeringa Lurk Jaspers van beroep Potschipper wonende in zijn schip hij wordt vermeld in een stuk van de heere Vrederegter in
een zaak van hem tegen Meijer Louw Sjoerds en Viersen Sijbe Pieters pachters van marktgelden te Dockum tevens het
gewezen vonnis (aanwezig) In Naam des Konings door de regter Witteveen Jouwert waarin o.a. dat hij niet aan mag leggen aan
de Marktvaart om daar zijn goederen te verkopen omdat zijne gewone ligplaats bij het pakhuis van Harkema Warner van
beroep Pottebakker te Dockum jaar 1825 (10)
Steeringa Minne Brandts Zilversmid te Dockum hij heeft geweigerd de eed af te leggen als lid der schutterij van Dockum enz.
jaar 114 1)
Steeringa Minne Brants hij heeft de eed als schutter geweigerd dewijl hij tevoren als 1e Luitenant bij de compagnie gewapende
burgerwacht enz. enz. jaar 1814 (1)
Steevens Hendrik * 27-10-1785 Dordrecht 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 juli 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)
Steff….? Kapitein op het verbrijzelde schip Sollicitudine op Schiermonnikoog de lading is aangespoeld komende van de
Jonische Eilanden gedistineerd naar Hamburg
Steffen Anna, 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)
Steffening Pieter, 237 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)
Steffens Aaltje Kapitein op de Margaretha, jaar 1841 (4)
Steffens Hanke---- Heinsius Pieter Rommerts, Veldwachter te Stavoren , Onderwerp het Exploiteren van een geregtelijke akte
nopens invordering Gemeentelijke belasting begeeft zig naar Warns geassisteerd met Ysbrandi Ysbrand Dirks te Stavoren en
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7-A bijl. 1
Mannen
Huis Arrest

Passing Jan te Workum, dwangbevelen te brengen en goederen te verkopen in de Herberg de Witte Arend van Arjens Wytze de
Weduwe en Karstens Rimmer de weduwe beide boerinnen en Steffens Hanke en Jans Durk Huislieden te Warns, onderweg
naar de huizinge ontmoete hij Scholtens Jan Abes Oud Groot Schipper te warns wonende en Bruinsma Sybren Gerryts die
mededeelde staakt de executie wij zullen onder protest betalen met de kosten , de deurwaarder Passing Pier moest gehaald
worden, enz. enz. enz. verder worden genoemd Vries de Duye Douwes Huisman te Scharl, Bousma Durk Jans Huisman, te
Warns , Trip Hendrik jaar 1814 (12)
Steffens J. te Schiermonnikoog Kapitein op de Johanna 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 1887 (2)
Steffens J. te Schiermonnikoog Kapitein op de Johanna 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 1888 (2)
Steffens ….? te Lemsterland hij is de Kapitein op het schip de Jan Carel komt voor als kapitein van gemeld schip in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)
Steffens ….? te Lemsterland hij is de Kapitein op het schip de Jan Carel 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 1888 (2)
Steffens ….? te Schiermonnikoog hij is de Kapitein op het schip de Jan Carel komt voor als kapitein van gemeld schip in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)
Steffens ….? te Schiermonnikoog hij is de Kapitein op het schip de Jan Carel komt voor als kapitein van gemeld schip in het
register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche
zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)
Steffens ….? te Schiermonnikoog Kapitein op de Johanna 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 1887(2)
Steffens Aaltje Kapitein op het Schip (naam niet genoemd) 25 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)
Steffens Aaltje Steffens Schipper, jaar 1841 (4)
Steffens Aaltje Tjipkes Schiermonnikoog Schipper, jaar 1838
Steffens Aaltje Tjipkes Schipper , jaar 1841 (4)
Steffens Aaltje Tjipkes X Magneta Draayer Schiermonnikoog Schipper , jaar 1837
Steffens Geestje---- Metzelaar Steffen IJedes * 12-11-1795 z.v. Metzelaar IJede en Steffens Geestje 8 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)
Steffens Gerardus staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der
ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen regiment Ligte Dragonders No. 4 hun Paspoort moet worden uitgereikt
enz. jaar 1841 (5)
Steffens Hans 137 Steenwijk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een
Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling
Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon
Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)
Steffens Hantke 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)
Steffens Harmen Aaltje Schiermonnikoog Matroos op de * 07-05-1819 Jonge Willem, jaar 1838
Steffens Harmen Aaltjes * 07-05-1819, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Matroos
op de Alida , jaar 1841 (4)
Steffens Harmen Aaltjes Schiermonnikoog Matroos op de Jonge Willem, jaar 1838

Steffens J. te Schiermonnikoog Kapitein op de Johanna 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 1888 (2)
Steffens J. op Ameland Kapitein op de Bertha komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)
Steffens Jacob 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 31
Steffens Jacob J., 156 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd:
Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met
aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van
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confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale
dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)
Steffens Jacob S., 115 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)
Steffens Jacob, 3 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)
Steffens Jan Tjipkes te Schiermonnikoog aangebracht 3 aangespoelde vaten voorzien met de navolgende meren enz. komende
van het schip de L’ Ernest die 6 November 1821 is gestrand, jaar 1824 (2)
Steffens Johannes, 3 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)
Steffens Klaas wegens drie reizen naar Leeuwardenb en Groningenen 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)
Steffens Klaas wegens gebruik van Paarden tot het Transporteren van Bagage naar Leeuwarden, 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)
Steffens Lambert Aaltjes * 27-11-1822, met de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos
op de Margaretha , jaar 1841 (4)
Steffens Maurits Johan * 31-08-1785 Rotterdam wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche
Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van
hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand augustus 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes
van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met
hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar
1817 (3)
Steffens Pieter---- Teunis Dirk, Scheltes Jan, Andries Jan en Jobs Gerrit van beroep Huislieden, Bouricius Rienk van beroep
Strandmeester, Jans Job van beroep Boerenarbeider en Ates Pieter Vrijgezel alle wonende onder de Dorpe Pietersbierum geven
met de meeste eerbied te kennen dat de achterstallige tractementen der Gereformeerde Predikanten enz. verder dat Teunis Dirk
is gelijk gesteld met Heerkes Ate, de weduwe van Gerlofs Freerk voor zich en haar mans boedel, en met Steffens Pieter, Teunis
bezit eene kleine met schulden bezwaarde plaats enz. ondertekend in copie door Nauta J. A., Nauta J. J., Hibma J. S., Hofstra P.
A.. Meij van der Durk Teunis enz. jaar 1814 (2)
Steffens Pieter,---- Koopal Sjoerd Reimers en Feenstra Steven Fokkes wonende te Minnertsga zij worden verzocht door door
de Maire van dezer gemeente om een aantal paarden te waarderen die op last van de gemeente enz. en wel van, Anema S. P.,
Gosliga Sjoerd D., Koopal R., Lambsma S., Haan de Meinderd Hanses, Klases Anne, Boer de Marten Ouwes, Steffens Pieter,
Fredriks Janke weduwe van Sydses Ulbe enz. jaar 1816 (6)
Steffens Pietje---- Douma J. Plaatsvervanger van de Schout van de Gemeene Oudega ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende een request van het Stadsarmenhuis ondertekend door de Administrerende Voogd Kuperus A. van
Bolsward regarderende de verpligting ter alimentatie van zekere Joukes Tjitske en haar kind het request is aanwezig waarin
vermeld wordt dat de vader van Joukes Tjitske met name Jans Jouke te Opeinde is geboren deze Jouke Jans is omstreeks
Pinxten in den jare 1790 gehuwd met eene Steffens Pietje te Bolsward enz. jaar 1814 (3)
Steffens Pietje---- Steensma L. Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de armrnvoogden van Opeinde willen
de op en de tegens bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen op dien kan worden staat gemaakt enz. als daar is de
depositie van Christoffels Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te Rottevalle en Jans Jouke met zijne vrouw ongeveer 8
jaren te Bolsward hebben gewoond enz. het zelfde getuigd Heide van der Sieds Renderts
en Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, Coehoorns
Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft volgens haar nooit enige onderstand gehad sinds haar man is vertrokken welke
wordt bevestigd door haar dochter Joukes Tjetske en eindelijk ook Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn
vrouw Jong de Antje Andries wonende te Bolsward verklaren dat Jouke Jans nog voor zijn huwelijk met Trijntje Steffens in
de maand Maart 1790 aangegaan en nadat hij bij zijn vrouw had verwekt toen het kind 13 weken was in het voklgend jaar 1791
haar verlaten had enz. ook een notarieele verklaring voor notaris Meijer Nicolaas ondertekend door Veenstra Tamme Jacobs
Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw Jong de Antje Andries ook genoemd de Maire Fockens L. en de getuigen Wouters
Idske Kantoorbediende en Reinsma Gabe Pannebakker beide ondertekenen, een getekende verklaring bij de notaris Rolsma
Gabe Sjoukes ondertekend door Joukes Tjitske oud 23 jaar verder genoemd Christoffels Eelkjen huisvrouw van Heide van der
Sieds Reinders, Reinsma Sieberen Gabes Tapper van beroep en Wassenaar Ate Rintjes beide onderteken nog een verklaring
waarin genoemd Steffens Trijntje weduwe van Jong de Steffen Steffens,, Coehoorn Tjamkje Cornelis weduwe Reins Sjoerd,
Steffens Pietje weduwe Reins, Ate Piso Lieuwe Douwes, Wassenaar Ate Rintjes, Reinsma Sieberen Gabes deze laatste drie
ondertekenen, verder een laatste verklaring ondertekend door Weersma Bauke, Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen
Herv. Gem. Bolsward enz. jaar 1814 (17)
Steffens Pijtje---- Joukes Tjetske dochter van Jans Jouke het betreft de nevenstaande stukken betrekkelijk de verplichting tot het
onderhoud van Tjetske Joukes tusschen de voogden van het Stads Armenhuis te Bolsward en de Armvoogden van Opeinde
gewisseld dat Jouke Jans de vader van Tjitske Joukes over welks onderhoud verschil is, alhier te Bolsward getrouwd is in het
jaar 1790 met eene Steffens Pijtje en dat hij bij dezelve de dochter verwekt heeft dat Jouke Jans zijn vrouw in het laatst van
1791 heeft verlaten en zijn vrouw vervolgens in armoede vervallen is enz. verder genoemd de Stadsbode Rolsma S. G. jaar
1814 (8)
Steffens Schiermonnikoog Kapitein op de Bertha komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende
toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens
besluit van 12-09-1833 no. 120, met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)
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Steffens Sjoerd Ydens , Grenadier afd. Grenadiers * 20-09-1816 Steenwijk, 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)
Steffens Tjepke Andries, 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)
Steffens Tjipke Aaltjens Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende, 14-03-1837
Steffens Tjipke Aaltjes * 22-09-1817 Matroos op de Hoop en Vrede, 02-06-1837
Steffens Tjipke Andries Zeeman, 18-01-1837
Steffens Trijntje---- Jong de Steffen Steffens, oud 39 jaar een ingezonden procesverbaal van het verhoor van eerstgenoemde
door de Off. bij de rechtbank van eerste aanleg te Heerenveen de heer Kratzsch D. C. F. omdat hij niet heeft voldaan aan de wet
van de Landmilitie enz. thans met zijn huishouding wonende te Leeuwarden heeft geen werk maar is zoekende en verklaart dat
zijn vader is geweest Jans Steffen overleden te Bolsward en zijn moeder genaamd is Steffens Trijntje hans nog wonende in het
enz. en dat hij gediend heeft bij de heer Rengers ….? enz. jaar 1814 (3)
Steffens Trijntje---- Steensma L. Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de armrnvoogden van Opeinde willen
de op en de tegens bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen op dien kan worden staat gemaakt enz. als daar is de
depositie van Christoffels Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te Rottevalle en Jans Jouke met zijne vrouw ongeveer 8
jaren te Bolsward hebben gewoond enz. het zelfde getuigd Heide van der Sieds Renderts
en Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, Coehoorns
Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft volgens haar nooit enige onderstand gehad sinds haar man is vertrokken welke
wordt bevestigd door haar dochter Joukes Tjetske en eindelijk ook Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn
vrouw Jong de Antje Andries wonende te Bolsward verklaren dat Jouke Jans nog voor zijn huwelijk met Trijntje Steffens in
de maand Maart 1790 aangegaan en nadat hij bij zijn vrouw had verwekt toen het kind 13 weken was in het voklgend jaar 1791
haar verlaten had enz. ook een notarieele verklaring voor notaris Meijer Nicolaas ondertekend door Veenstra Tamme Jacobs
Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw Jong de Antje Andries ook genoemd de Maire Fockens L. en de getuigen Wouters
Idske Kantoorbediende en Reinsma Gabe Pannebakker beide ondertekenen, een getekende verklaring bij de notaris Rolsma
Gabe Sjoukes ondertekend door Joukes Tjitske oud 23 jaar verder genoemd Christoffels Eelkjen huisvrouw van Heide van der
Sieds Reinders, Reinsma Sieberen Gabes Tapper van beroep en Wassenaar Ate Rintjes beide onderteken nog een verklaring
waarin genoemd Steffens Trijntje weduwe van Jong de Steffen Steffens,, Coehoorn Tjamkje Cornelis weduwe Reins Sjoerd,
Steffens Pietje weduwe Reins, Ate Piso Lieuwe Douwes, Wassenaar Ate Rintjes, Reinsma Sieberen Gabes deze laatste drie
ondertekenen, verder een laatste verklaring ondertekend door Weersma Bauke, Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen
Herv. Gem. Bolsward enz. jaar 1814 (17)
Steffensen Marene ---- Filaloff Nicander Luitenant (ook genoemd Fitalof Frederik) Heeft gevoerd het Russische Oorlogschip
de Ajax dat op 7 dezember gestrand is op een rif benoorden de Engelsmansplaat op weg van Petersburg naar Kamschatka en
van de bemanning bestaande uit 25 man zijn er 22 met het groots gevaar gered door de vissers uit Moddergat enz. Posthumus
Rense Vrederegter geass. met de griffier samen ten huize van Basteleur Gooijtzen Kastelein te Moddergat is Filaloff Nicander
geass. met de heer Harmens Harmanus en in naam van de heer Harmens Wijger Russisch Consulair Agent, een der 5 geredde
matrozen met name Steffensen Marene verklaarden dat zij veel geld aan boord haddenen dat geld werdt door den officier
Muller ….? in een verzegeld vaatje met een lijn naar het schip van de reddende visschers aangehaald en deze visschers dit geen
geld genoeg vonden en aan boord zijn geklommen en direct naar de Kajuit zijn gegaan enz. verder worden genoemd de
matrosen Bourlakof ….?, Cousnezof ….?, Semonof ….? En de Loots Cramer van Elveneur ….? En de visschers roofden alles
van het schip terwijl de Schildwacht bij de kajuit met een mes van zijn post gejaagd jaar 1821 (11)
Steffinga Bauke B. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad
Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839
(5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)
Steffinga G. K---- Olivier W. Olivier W. Collonel van het Batt Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van
Vriesland betreffende de voordracht van de Chirurgijn Majoor of Onder Adjudant dat niemand tegen is, Bruinsma P. G. en
Steffinga G. K. enz. jaar 1815 (1)
Steg Gebr. Hans en Jan wonende te Appelscha in hun hoedanigheid van Beurtschippers enz,. , in een handgeschreven en door
hen ondertekende brief verzoeken zij een vergunning om met hun motorboot “de Goede Verwachting “ te mogen varen in de
Appelscharstervaart enz. enz. jaar 1917 (5)
Stegeman L. 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)
Stegenga Popke, hij krijgt ontslag als onbezolgd veldwachter te Blauwverlaar wegens een tegen hem aangevangen
strafvervolging en zijn veroordeing enz. enz. jaar 1919 (7)
Stegenga Age Popkes 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)
Stegenga Age Popkes, ---- Joghoms Hilke, Albada Bauke Douwes , Schots Anders Annekes, Stegenga Age Popkes en Visser
Jan Diddes Onderwerp: dat zij door de Municipale ontvanger de inwoners van Colderwolde aanmaant te betalen , maar er is
een overschot van de jaren 1811-1812 en zij hebben uit eigen zak betaald enz. enz. getekend door allen enz, jaar 1814 (2)
Stegenga G. B. staat vermeld op een document betreffende een bekeuring op de wet op de Turf het betreft een onderzoek enz.
Heerenveen jaar 1840 (4)
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Stegenga G. B. te Gorredijk 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)
Stegenga Harmen Jan, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale
griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918
(5)
Stegenga J., te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende één der brieven in dit dossier betreffende dat
zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes en
Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum of deze particulier eigendom is? En of hij enige toestemming nodig heeft
om met de Moterboot ook een brief ondertekend door Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen Makkumer en Parregaster
Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te
bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij
gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder
ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?. enz. jaren 1885-1910 (40)
Stegenga P. F. Hij is één der ondertekenaars van het navolgende document: Hij moet mede betalen voor het onderhoud der
bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was
in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat
er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere
tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot
onderhoud der Bruggen Jaar 1815 (7) dossier (10)
Stegenga Popke * 4 april 1880 Koudum Veldwachter te Achtkarspelen, jaar 1917 (4)
Stegenga W. K. te Harich 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)
Stegerda J. S. N. 190 (onderaan blad) 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)
Stegewanner Hendrik Linnenwever te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van
Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden) van de voormalige gemeente
Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht
van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz. jaar 1817 (3) dossier (11)
Steggen Jacob H. 126 Oosterzee 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)
Steggerda aanbieding van de gezamenlijke giften voor de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en
Noord Braband jaar 1820 (2)
Steggerda Fokke, voor het verwen van de Pieken, hij komt voor op de Staat van reeds gedane en nog te doene uitgaven
wegens de gemeente Dragten over den dienst van 1814 jaar 1815 (2 ) totaal (5)
Steggerda Joh’s Nicolaas * Haarlem 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)
Steggerda---- Kerk van Steggerda 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)
Steggerda Klaas, 58 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)
Steggerda Onderwerp: de klachten van de kerkraad over de vervallen staat der kerkgebouwen door ouderdom enz. enz. jaar
1821 (4)
Steggerda, een verzoek om subsidi uit de Rijks kas met o.a. een staat van Bezittingen, Schulden, Inkomsten en Uitgaven van
de Pastorie en Kerk aldaar. Jaar 1821 (6)
Steginga A. M. 4 is zijn volgnummer in de Gemeente IJlst Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers
opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a
Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Steginga Alle Minnes 222 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)
Steginga B. G.? te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van
woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de
schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom
“Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Steginga B. P. van Sneek hij is een der ondertekenaars van>> Haga B. Capitein der Vrijwillige Jagers te Leeuwarden
ondertekend een brief aan de Capitein van de Compagnie Vrijwillige Jagers betreffende Militaire zaken enz. met een lijst van
12 ondertekenaars jaar 1815 (3)
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Steginga Boreas H. , Beurt en Veerdienst van Harlingen 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 1838 (8).
Steginga Borias Herres ouderling, beschuldigd de Predikant Bekker W. (Willem) W. Bekker te Oudega en Kolderwolde van
regtzinnigheid enz. enz., jaar 1819 (12)
Steginga Cornelis Boreas 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Hemelumer Oldeferd Bataillon Inf. 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)
Steginga Cornelis Borias? 391 Indijk 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)
Steginga G. B. te Gorredijk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn
en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met
ca. 1000 namen (132)
Steginga Gepke B. te Gorredijk 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)
Steginga Jacob Popkes te Sondel de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop
van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)
Steginga Kornelis Wiebes---- Aarnts Sitzes Aarnt, Handgeschreven brief met handtekening van, Takle Jans Poppes , Brand
Hendriks van der Goot en Aldert Lucas Jonker, verder vermeld Drijfhout Halbe Hanzes, Jong de Otte Jans, Lam Holle Jans,
Hoek op den Siemen Tjeerds, Bergstra Jan Jacobs, Sietsma Jan Gellofs, Wierstra Uilke Luijens, Stoffelsma Jan Stoffels,
Steginga Kornelis Wiebes, Reneman F. ondertekend ook, met als onderwerp; De Hervormde Gemeente van Balk en Harich en
dat er geen maatregelen zijn genomen om het agterstallige Tractement hunner leeraar aan te zuiveren enz. Jaar 1814 (5)
Steginga Lambert Albert * 21-03-1793 IJlst bij Sneek 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)
Steginga P. B. Oudega Schipper, jaar 1837

Steginga Popke Anes (ondertekend als Steijgenga) en Steginga Sybren Freerks (ondertekend als Steigenga)---- Huislieden van
beroep te Koudum, een request voor vrijdom van betaling van een zekere walgeld voor de opslag op Symke Wal te Koudum,
dat hun vorige verzoek van de hand is gewezen in deze bref leggen zij uit het hoe en waarom van het lossen en laden op
genoemde wal ( Steginga Sybren Freerks tekent als Steigenga en Steginga Fopke Anes tekent als Steijenga) jaar 1814 (14)
Steginga Popke Herres 15guldens 0 stuivers en 0 penningen, Dit heeft hij nog tegoed van de Gemeente Balk en wordt vermeld
in Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk enz. enz. waar ingesloten deze Staat der nog
ongeliquideerde schuld ten laste der Algemene Armedirectie te Balk antericus den jare 1813 enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)
Steginga Popke Herres geleverde verteringen, Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente
Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)
Steginga Sybren Freerks ondertekend als Steigenga ----Steginga Popke Anes (ondertekend als Steijgenga) en Steginga Sybren
Freerks (ondertekend als Steigenga)---- Huislieden van beroep te Koudum, een request voor vrijdom van betaling van een
zekere walgeld voor de opslag op Symke Wal te Koudum, dat hun vorige verzoek van de hand is gewezen in deze bref leggen
zij uit het hoe en waarom van het lossen en laden op genoemde wal ( Steginga Sybren Freerks tekent als Steigenga en Steginga
Fopke Anes tekent als Steijenga) jaar 1814 (14)
Stegmans Catharina weduwe de Warm schrijft een brief aan de Gouverneur van Vriesland met de allernodigste eerbied dat zij
als Schoolhoudersche te Leeuwarden en dat zij gedurende een reeks van jaren aan de jeugd alhier met veel succes leezsen en
schrijven heeft geleerd ook tot veel genoegen van de ouders en volgens een verklaring van een 50tal der voornaamste
inwoners, maar dat zij wordt verhinderd door de Schoolcommissie enz. en zij een meester moet nemen zoals bij anderen o.a. de
weduwe Jacobs ….?, Mejuffrouw Semler ….? en Mejuffrouw Hennate ….? dit document was ondertekend door Overveldt
van S. J. (advocaat) enz. jaar 1814 (4)
StehrWilkens C. Kapitein op het Everschip Margaretha Elisabeth, vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en
Zeevaarttijdingen, Schip in Lading liggende met bestemming Hamburg en Altona enz. jaar 1839 (4) dossier (8)
Steigenga Antje gehuwd met Boontje Sjouke, 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)
Steigenga S. Freerk, ---- Steijenga Popke Anes (wordt in de brief vermeld als Steiginga) Huisman te Koudumn, een brief
waarin hij o.a. vermeld: dat hij Walgeld moet betalen omdat hij in en uitlaad op de Symkewal maar dat hij weigerd dat te
betalen omdat algemeen bekend is dat hij daar van is vrijgesteld, terwijl op de 23e dezer Jeremias Rein die zegt Substitute
Veldwachter te zijn die waarschijnlijk op klachten van Walters Johannes pagter van dat walgeld enz. enz. tevens aanwezig een
getekende verklaring van de ingezetenen Steigenga S. Freerk, Kramer G., Berg de A. J. C. , C. Pieters Eelke (achternaam
onduidelijk) en Wouda N. A. dat het zeer bekend is dat de bewoners van de Grote straat sedert heugende tijden vrijdom hebben
genoten van walgeld enz. enz. jaar 1814 (8)
Steiger Jan 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)
Steiger Jan, 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)
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Steiging Siebren Freerks, Huisman te Koudum. een door hem geschreven brief met handtekening, ondwerwerp zijn regt van
vrije opslag , maar dat het door de gemeente is verpacht en hij daar enz. enz. jaar 1814 (2)
Steiginga (hij tekent als Steijenga) Popke Anes, een brief waarin hij o.a. vermeld: dat hij Walgeld moet betalen omdat hij in en
uitlaad op de Symkewal maar dat hij weigerd dat te betalen omdat algemeen bekend is dat hij daar van is vrijgesteld, terwijl op
de 23e dezer Jeremias Rein die zegt Substitute Veldwachter te zijn die waarschijnlijk op klachten van Walters Johannes pagter
van dat walgeld enz. enz. tevens aanwezig een getekende verklaring van de ingezetenen Steigenga S. Freerk, Kramer G.,
Berg de A. J. C. , Pieters Eelke (achternaam onduidelijk) en Wouda N. A. dat het zeer bekend is dat de bewoners van de Grote
straat sedert heugende tijden vrijdom hebben genoten van walgeld enz. enz. jaar 1814 (8)
Steiginga Douwe Hotzes 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)
Steiginga F. P. te Warns 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)
Steiginga Foppe Lammerts---- Steiginga Minnert Lammerts en zijn tweeling Broeder Steiginga Foppe Lammerts die in 1839
bij de 8e afd. infanterie is in dienst gesteld enz. jaar 1840 (4)
Steiginga Freerk Sybrens te Wijckel Hij pacht land op de Koudumer Slaperdijk in de gemeente Hemelumer Oldephaert enz.
met vermelding van Rendement voorgaande verpachting, tegenwoordige taxatie en rendement laatste verpachting enz. jaar
1822 (3)
Steiginga Gerrit, 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)
Steiginga Minnert Lammerts en zijn tweeling Broeder Steiginga Foppe Lammerts die in 1839 bij de 8e afd. infanterie is in
dienst gesteld enz. jaar 1840 (4)
Steiginga P. F. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden
en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te
vertimmeren enz. jaar 1815 (4)
Steiginga Popke Ages Landbouwer te Koudum, Uitspraak op zijn bezwaar tegen betaling Walgeld enz. jaar 1814 (17)
Steiginga Popke Anes Landbouwer wonende te Koudum het betreft zijn nevengaande request van hem en de bewoners van
Koudum met als onderwerp; het opnieuw reclamerende want dat er al voor 30 a 40 jaren het juiste tijdstip onbekend van het
vrij gebruik van de Dorpswal en Opslag te Koudum een regt is geheven geworden volgens tarief en verder aldus verpagt door
Wouters Eelke Commies en Secrs enz. jaar 1814 (25)
Steiginga Popke Freerks te Molkwerum hij is borg voor; Steiginga Freerk Sybrens te Wijckel Hij pacht land op de Koudumer
Slaperdijk in de gemeente Hemelumer Oldephaert enz. met vermelding van Rendement voorgaande verpachting,
tegenwoordige taxatie en rendement laatste verpachting enz. jaar 1822 (3)
Steiginga Popke staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door
eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate
executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie
Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Steiginga S. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden
door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van
parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en
drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)
Steiginga Titus, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Steigstra Pieter S. Kuiper 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)
Steijenga Popke Anes (wordt in de brief vermeld als Steiginga) Huisman te Koudumn, een brief waarin hij o.a. vermeld: dat hij
Walgeld moet betalen omdat hij in en uitlaad op de Symkewal maar dat hij weigerd dat te betalen omdat algemeen bekend is
dat hij daar van is vrijgesteld, terwijl op de 23e dezer Jeremias Rein die zegt Substitute Veldwachter te zijn die waarschijnlijk
op klachten van Walters Johannes pagter van dat walgeld enz. enz. tevens aanwezig een getekende verklaring van de
ingezetenen Steigenga S. Freerk, Kramer G., Berg de A. J. C. , Pieters Eelke (achternaam onduidelijk) en Wouda N. A. dat het
zeer bekend is dat de bewoners van de Grote straat sedert heugende tijden vrijdom hebben genoten van walgeld enz. enz. jaar
1814 (8)
Steijenteris K. J. 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 van de huidige schoolhuizinge enz. enz. jaar 1814
(4)
Steijenteris K. J. 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 van de huidige schoolhuizinge enz. enz. jaar 1814
(4)
Steijn Parve D. J. te ’s Gravenhage staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, bedragen enz.
genaamd: Staat van Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna volgende Ambtenaren en
Geëmployeerden waartoe hij behoort enz. enz. jaar 1814 (11)
Steil Jurrijen Heinrich * 16-02-1805 Megenburg, Fuselier in het Oost Indisch leger kavallerie Hij staat op de Signalements lijst
van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis
van de Krijgsraad enz., en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie
zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz , jaar 1837 (4) dossier (20)
Steil Klaas Andries 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
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gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli
1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)
1017A, 2
Steil Klaas Andrys wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der
22-08-1814
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)
597
Stein ….?---- Driessen A. Inspecteur der registratie enz. in Vriesland schrijft in een door hem ondertekend documet dat de heer
17-08-1818
Stein ….? bij zijn vertrek enige boeken heeft overgegeven welke ik veronderstelde particulier eigendom was van de heer
Mottin ….? bestaande uit enz. jaar 1818 (1)
42
Stein Bela Lazarus weduwe van Hartog Pinto, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
07-01-1915
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1915 (2)
42
Stein Grietje gehuwd met Klein Salomon, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter
07-01-1915
provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van
bestemming jaar 1915 (2)
1031
Stein Grietje vrouw van Klein S. , komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter
01-08-1917
provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar
1917 (5)
140-B-blz. 33 Stein Joh’s heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit enig Stadsgrond aan’t Hoekster Kerkhof , wordt vermeld in de
17-01-1815
Eeuwige Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der
Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.
255-A
Stein van Johan Frederik 356 is zijn volgnummer en Zwolle zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een
00-05-1817
Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant
Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4 in Garnizoen te Nijmegen met een opgave
behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd
Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)
248-C 1e bat
Stein W. J. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het
4e blz. Nom. Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie
Staat
der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable
09-06-1817
Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)
410-2
Stein W. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden
28-04-1815
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)
1174-8
Stein W?. , 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
826 bis
Stein Willem Chirurgijn te Rinsumageest , hij wordt aangeslagen voor de belasting over het jaar 1814 en tekent bezwaar aan
08-09-1814
omkleed met redenen waarom hij dit niet wil betalen enz. enz. jaar 1814 (3)
171-A
Stein Willem Josephus plaatsvervanger van Bildt Jan Jans, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het
22-03-1814
actief contingent der Landmilitie Canton Bergum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)
861
Stein Willem van beroep Chirurgijn te Rinsumageest beklaagd zig dat hij naar evenredigheid van anderen tot vinding van het
17-09-1814
Deficit der gemeentens Inkomsten over den jaare 1814 te hoog is aangeslagen enz. , maar de Schout en Leden van den Raad
der gemeente Rinsmageest schrijven in een brief dat hij zedert jaren huishoudt met eene Baronnesse van Coeverden huisvrouw
van eenen Heer Roest ….? Welke dame een zeer aanzienlijk vermogen bezit en onder zijn aanslag begrepen is enz. dit
document wordt ondertekend door genoemde Schout en leden van de raad jaar 1814 (1)
10-A-9
Stein Willem, Genees en Heelmeester te Rinsumageest, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende een
03-04-1824
procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824
624/2
Stein, van A.S.J. Geb. Purmerend, laatst gewoond hebbende te Purmerend. Sergeant 6-1-1837 Overleden te Koempoelang , (3)
31-01-1838
totaal dossier van alle , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)overledene Militairen in 1836 (20)
565-6
Steinauer Joseph Caspar Geb. Einxdien, laatst gewoond hebbende te Breda. Korporaal 10-8-1836 Overleden te Weltevreden,
13-01-1838
(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)
82
Steindam M. G. te Suawoude 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)
74
Steinfoort H. K. te Oosterbierum, 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)
74
Steinfoort L. H. te Oosterbierum, 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)
184-11, 9
Steinfort Douwe Jans 114 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem
19-02-1841
van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten
gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn te Groningen om afrekenen tot
stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3) hele staat (9)
379
Steinfort H. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het jaar
03-06-1819
1819 (3)
480
Steinfort H. , Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in
06-07-1820
de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
453
Steinfort H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe
03-05-1822
Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles
(13)
424-27
25- Steinfort H. 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)
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Steinfort H. K., Oosterbierum, De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het halen in het
donker van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de volgende dorpelingen; Donia
Jochem Harmens, Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, Faber Pieter Arjens, Andringa Tjeerd
Gerbens, Herrema Jacob J., Bosmey Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma Klaas P., Terpstra Jochum Symons, Haima Jacob
Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans H. F? of T?, Bakels Adrianus, Boersma D. Meinderts, jaar 1814 (3)
Steinfort H. L. te Goinga, 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
Steinfort H. te Minnertsga 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)
Steinfort Jan te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen
of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen
een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”.
enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)
Steinfort Lieuwe Hessels, Oosterbierum, De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het halen
in het donker van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de volgende dorpelingen;
Donia Jochem Harmens, Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, Faber Pieter Arjens, Andringa
Tjeerd Gerbens, Herrema Jacob J., Bosmey Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma Klaas P., Terpstra Jochum Symons, Haima
Jacob Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans H. F? of T?, Bakels Adrianus, Boersma D. Meinderts, jaar 1815 (3)
Steinfurt H. te Goinga, 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
Steinman Johan Florian * 1785 Wohlenschwijl wordt vermeld in een brief ondertekend door de Minister van Binnenlandsche
Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van
hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand augustus 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes
van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met
hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar
1817 (3)
Steinmetz Simon Wilhelmus, Matroos, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig hebben
aangeboden ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)
Steins Willem, 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)
Steinvoort Engberta, 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)
Steinvoorte Gerlof 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)
Steinvoorte Gerrit Klaas, 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)
Steinvoorte Klaas en huisvrouw zij worden als behoeftig Huisgezin te Veenhuizen opgnomen enz. jaar 1840 (3)
Steinvoorte R. K. Leeuwarden Rijks Roeijer, jaar 1840
Steinvoorte R. K., Commies …Hamstra J. T. (wijlen) …Snethlage A. G. Weduwe van J. T. Hamstra verzoekt inhouding op
het tractemant van van R. K. Steinvoorte die haar geld schuldig is Maart 1841 met een handgeschreven brief met haar
handtekening (5)
Steinvoorte te Woudsend, Hij staat op een document ( met 4 kolommen info) voordracht voor de post van ontvanger der
belastingen te Sloten enz. jaar 1823 (2) (dossier 6)
SteJanvens Jan, 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)
Stek Christiaan, 505 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)
Stekelenburg Cornelis, 543 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)
Stekelenburg Jan Onderwerp Militie , vrijstelling, 16e afd. Inf. Te Yperen enz. Jaar 1825 (2)
Stekelenburgh ….? Voor medicijnen enz. , 2e Hoofdstuk over 1810 en vroeger, Komt voor in Memorie Obsenvatien ter
inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den
laatsten July 1813 jaar 1815 (10)
Stekelenburgh voorbehoedende middelen omtrent besmetting anno 1807 en 1808, 1e Hoofdstuk over 1810 en vroeger, Komt
voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige
district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813 jaar 1815 (10)
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Stekens Sode betaald fl. 16.= uit de Pastorijgronden, komt voor in een document Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek
der Hervormde gemeente Nieuwehorne cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en
Landen) inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld
Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier (24)
Stel v.d. T. 3 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers
opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a
Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
Stel v.d. Wopke D. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Stel van der F. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor de kosten van het branden der
lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van
Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de
bedragen van de aanslag, enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)
Stel van der Sjoerd 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)

Stelebry Lubbert Hoegen 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)
728/7-c
Stelgwerf J. W. te Boil, Hij komt voor op het Halfjarig verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Barghof
26-07-1841
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)
584
Stelingwerf Frederik 23 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van
02-12-1817
Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door
Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)
102
Stelingwerf Rients Pieters volgens eigen zeggen geboren in het jaar 1788 te Weidum, vier jaar te Beetgum gewoond en en van
00-00-1822
Mei 1820 tot heden ( 1 April 1822) te Vrouwenparochie woont Onderwerp Armvoogdij, jaar 1822 (2)
187
Stelingwerff S. B. Assessor vam Lemsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de
03-05-1817
Nationale Militie dat na het sluiten van alle registers voor de Loting Voorman Sijbren Anneste lemmer woonachtig en
Coenraads Oeble geboren in het jaar 1795 uit Oebles Coenraad en Sijbes Uilkjen enz. jaar 1817 (1)
1054
Stellema Andries hij komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
05-06-1915
Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
453
Stellema D. A. hij komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de
03-05-1822
Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)
alles (13)
424-26
25- Stellema D. A. 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)
480
Stellema D. A. hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer
06-07-1820
in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)
763
Stellema D. A.---- Hoekstra R. J. , Hij heeft zijn post als Armvoogd aanvaard en met merkelijke schulden van jaren bezwaard
20-08-1814
heeft gevonden enz. enz. en zijn Adjunct Armvoogd is gestemd Jaarsma Oege Cornelis die weigerd de postde te aanvaarden
enz. enz. en bij meerderheid van stemmen Koopmans R. T. , Posthumus R., Stellema D. A. en Hesseling S. J. om
overeenkomstig den Dorpsbehoeften enz. enz. jaar 1814 (5)
885
Stellema D. A.----Bokma B. D. (Bokke Dirks) overleden, in leven Maire en lid van het gemeentebestuur van Holwerd en met
26-06-1815
voorkennis van hetzelfde en de Rentmeeser Stellema D. A. heeft uit zijn privébeurs betaald f. 304-1-2 enz. enz. en Stellema
over 1814 nog geen rente heeft ontvangen enz. jaar 1815 (2)
2 deel 1
Stellema D. Ouderling te Dokkum tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de
Blz. 10
voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263,
04-01-1819
ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de
onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij
Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)
2 deel 2, 15
Stellema D. te Dokkum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde
04-01-1819
Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant,
Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)
492-3
Stellema Daniel Abrahams gewoond hebbende en overleden dd. 02-02-1841 te Ternaard, betreft zijn nalatenschap (Memorie)
19-05-1841
jaar 1841 (3)
1341
Stellema Geert Jelles, komt voor op een document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale
06-09-1918
griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar
1918 (5)
1114
Stellema Otte (vrouw) staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van
5e blz. van
Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook
kolommen
wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)
15-09-1814
62
Stellenwerf Frans, hij wordt vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor
07-02-1823
terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan in den jare 1822 met in diverse kolommen de
vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en
Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823 (7)
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Stelling Abel Roelofs te Nijeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig
guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een
gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van
inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)
Stelling Abel Roelofs, te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F.
(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden
van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4)
dossier (11)
Stelling E. R. , ondertekend als lid der gemeenteraad het document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F.
(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden
van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4)
dossier (11)
Stelling Egbert R. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartit Korff J. F. (Jan Frederik)
ie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den
Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons
Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is
aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)
Stelling Egbert Roelofs te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding
van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98
namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4)
complete lijsten (7)
Stelling Egbert Roelofs te Ooststellingwerf, 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)
Stelling Egbert Roelofs zijn meid, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der
somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant
Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en
eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar
1816 (4) dossier (11)
Stelling Gustaaf Lodewijk geboren 15-1-1813 Nienburg in Hanover een document betreffende dat er nimmer eenige
verpligtingen ten aanzien van de Nationale Militie enz. jaar 1839 (8)
Stelling Roelof E. , te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F.
(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden
van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4)
dossier (11)
Stelling Roelof Egberts te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding
van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98
namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4)
complete lijsten (7)
Stelling Wybe E. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F.
(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden
van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4)
dossier (11)
Stellinga A. P. , 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)
Stellinga F. R. Lichtwachter betreft de uitbetaalde belooning over de 2e 6 maanden enz. jaar 1837 (3)
Stellingerwerf---- Grietenij Stellingerwerf Westeinde 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)
Stellingshout Thomas,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 Zuid Holland jaar 1818
(4)
Stellingsma Johannes Veldwachter te Kollum , jaar 1918 (3)
Stellingsma Jan Egberts 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)
Stellingsma Johannes Kollum hij neemt ontslag als Veldwachter te Kollumerland en Nieuwkruisland , jaar 1918 (1)
Stellingsma Pieter Jans 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)
Stellingwerf Broer S. Doopsgezinden: de President en Predikant Reinema L. C. en Hoekstra Lible W. Kerkvoogd , hun
kerkgebouw te IJlst is in een beklagen waardige toestands, ook de Hervormden maken gebruik van hun gebouw maar deze
hebben 800 menschen en het gebouw is te klein en eigenlijk maar voor 400 menschen geschikt, tevens een verklaring van
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Burgemeester en de Raad van IJlst Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) Burgemeester, de raadsleden zijn: Dijk van Z? G. ,
Ringnalda Hotse, Stellingwerf Broer S. , Buitenhoff Jan Y.? met hun handtekeningen en ook een lakzegel van de stad IJlst
enz. enz. jaar 1822 (5)
Stellingwerf Cornelis------ Leerling Sjoerdje Jans weduwe van Stellingwerf Cornelis in leven commies te Sneek verzoekt
een jaarlijkse toelage, jaar 1824 (2)
Stellingwerf D. J. staat vermeld op het document samen met 11 inwoners van Hennaard: Ter voldoening van de de schaden
van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna
teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)
Stellingwerf Foeke Wijbes 439 Vrouwenbuurt 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)
Stellingwerf Jelle Durks, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente
Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1839 (6)
Stellingwerf P. A.---- Olivier W. Commissaris in het Arrondissement van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende dat de fijne Duitsche Bollen bij de Bakker Stellingwerf P. A. in gewicht goed en in quqliteit redelijk
zijn bevonden en mededeelde dat hij deze bollen viwer a vijf duiten onder de zetting verkocht enz. jaar 1815 (1)
Stellingwerf S. B. Assessor van Lemsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale
Militie enz. jaar 1818 (2)
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.
(Johannes), Mossel? Bastiaan F., Galema Gale Ysbrand, Brunger E. K., Kingma Robijn enz. ook het Extract uit de Notulen
van de Vroedschap van de Stad Workum waarin dit behandeld wordt jaar 1814 (15)
Stellingwerf …..? te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van DuplicaatBilletten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de
maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is
verzonden enz. jaar 1840 (7)
Stellingwerf A. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere
Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze aan de belanghebbenden zoals
voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz. jaar 1821 (1)
Stellingwerf A. Y. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum,
mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)
Stellingwerf A. Y. 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)
Stellingwerf Arnoldus wonende te Makkumen staat vermeld in een document met verzoek aan de Gouveneur dat de belasting
wegens achterstallige betaling de meubelen van hem mag verkopen enz. jaar 1814 (1)
Stellingwerf Auke Ymes Boer te Hommerts, opgave aan het Venijn (Miltvuur) gestorven beesten. Jaar 1819 (2)
Stellingwerf Auke Ymes 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)
Stellingwerf Auke Ymes, Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken 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)
Stellingwerf B. L. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van
vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F.
(Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden
van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4)
dossier (11)
Stellingwerf B. P. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten
der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele
Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar
1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)
Stellingwerf B. S. ---- Kate ten Pieter, Wethouder en Lid van de Raad van de stad IJlst omdat hij is overleden worden
voorgedragen voor zijn functie: Ringnalda H. K., Stellingwerf B. S. en Buitenhof J. S. alle leden van de raad enz. jaar 1825 (2)
Stellingwerf B. S. wordt vermeld in een document nopens de vervulling eener opengevallene Wethoudersplaats in de Stad IJlst
enz. jaar 1825 (3)
Stellingwerf Benier Lefferts te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en
negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding
van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98
namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4)
complete lijsten (7)
Stellingwerf Bennier Leffers Timmerman te Oldeberkoop---- Buth Abraham Andries wonende te Leeuwarden Gewezen Kust
Kannonnier nog Competeerende op 1 Juni 1815 wegens de Gemeente Noordwolde Oldeberkoop en Wolvega en hij nog
tegoed heeft van het op 1 juni 1812 gemaakte accoord (een Notariële akte bij Notaris Bergsma Johan Caspar en Wierdsma
Jentje Dominicus beide Keizerlijke Notarissen = aanwezig in het dossier daar in worden genoemd Stellingwerf Bennier Leffers
en Fluitman Sybren te Wolvega beide gec. Van Oldeberkoop en Elsinga Cornelis , Janzen Cornelis ) enz. jaar 1815 (3)
Stellingwerf Boer S., Hij ondertekend als lid van de Vroedschap van IJlst een brief aan de Koning waarin staat dat deze stad
slechts elfhonderd zielen telt en door de drukkende fransche regering en door de vervallen Scheepsbouw en dat zij wegens een
tekort daarom verzoeken enz.enz. jaar 1814 (3)
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Stellingwerf Broer Durks wonende te Nijehaske 47 jaar meld zig vrijwillig aan om de vijand over onze grenzen te jagen enz.
hij heeft 6 jaar gediend bij de Heer Prince van Oranje als soldaat in het Regiment van Z. H. de Prins Baarden Dourlag (Prins
van Baden Dourlag) enz. enz. jaar 1813 (2)
Stellingwerf Broer S. hij is mede ondertekenaar als lid van de Vroedschap van IJlst, Onderwerp: een brief geschreven aan de
Gouverneur van Vriesland betreffende de bestrijding der behoeften over 1815 alleen moeten worden gevonden door de
middelen enz. jaar 1814 (2)
Stellingwerf Broer S. hij ondertekend een document als lid van de Vroedschap van IJlst onder voorzitterschap van den
President Burgemeester. Met als onderwerp; een Proces Verbaal aangaande de Stadsbelasting zoals b.v. op het Rund Slagtvee
enz. jaar 1814 (5)
Stellingwerf Broer S. hij ondertekend samen met anderen als Burgemeesteren en Vroedschap van de Stad IJlst een document
betreffende de begroting van den jare 1814 met vermelding van enz. jaar 1814 (3)
Stellingwerf Broer S. hij ondertekend samen met de Burgemeesteren en Vroedschapleden van IJlst een document betreffende
de Algemeene Armenvoogden en te kennis geven aan den Gouverneur van Vriesland dat zij hunne subsidien andersinds op de
begroting enz. jaar 1815 (4)
Stellingwerf Broer S.---- Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) (President Burgemeester) hij ondertekend een document als lid van
de raad van de Stad IJlst met als onderwerp: een opgave wegens agterstallige schulden dier Stad van 1811-1812-1813 enz.
jaar 1814 (7)
Stellingwerf Broer S.. hij ondertekend samen met de Burgemeester en Vroedschap der Stad IJlst een verzoek aan de
Gouverneur van Vriesland om voor het volgend jaar verschoond te blijven van aanslagen enz. jaar 1814 (1)
Stellingwerf Broer Sijbes---- Kempenaer (A. A. (Antoon Anne) van Andringa de Grietman van Lemsterland ondertekend een
brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Blok Hendrik Aukes worrdt opgegeven Substituant
te zijn van Stellingwerf Broer Sijbes enz. jaar 1817 (1)
Stellingwerf Broer Sybes Lid van de Raad der Stad IJlst 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)
Stellingwerf Broer Sybes 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 IJlst enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)
Stellingwerf Broer Sybes 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 IJlst enz. jaar 1816 (2)
Stellingwerf Cornelis schatter van het slachtvee wordt bevorderd, wordt ook genoemd Westra P. P. schatter van het slachtvee
jaar 1824 (11)
Stellingwerf D. J. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins op een Staat houdende het
bedrag der huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom
met 8 kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Stellingwerf D. J. de weduwe Boerin 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)
Stellingwerf Dirk Broers, 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)
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)
Stellingwerf Frans, 37 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)
Stellingwerf Frauke, 94 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)
Stellingwerf Frouke C.?, 90 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)
Stellingwerf G. M. te Sneek Wagendienst van van Sneek naar Leeuwarden, Wordt vermeld in een dossier Staat van de in de
provincie Friesland geconcessioneerde middelen van vervoer van en naar de Stations der Spoorwegen in 1876 enz. jaar 1877
((5) incl. spoorgids (63)
Stellingwerf Gerlof, 89 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)
Stellingwerf Grietje vrouw van Fenstra Dirk, 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)
Stellingwerf H. B. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan
Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40
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jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de
zelve spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)
Stellingwerf Hendrik B. ondertekend het navolgende document> Eldering Roelof het betreft de restitutie van kosten aan hem
en de President Burgemeester van Workum is zelf de oorzaak van de kosten der reizen welke de armenvoogden van IJlst
hebben moeten doen enz . jaar 1815 (2)
Stellingwerf Hendrik met zijn vrouw Bergsma Fetje met 1 kind, Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche
paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere
woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (4)
Stellingwerf Hielke Beniers Meester Bakker te Makkinga eigenaar van de Molen gelegen te Twiettel onder Makkinga vraagt
een vergunning aan. met een handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1841 (3)
Stellingwerf Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. jaar 1820 (1)
Stellingwerf hij staat op een Document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van Vriesland
hiernevens toe te zenden de Ordonnantiën hieronder vermeld met het verzoek dezelve aan belanghebbenden te doen toekomen
enz. met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (2)
Stellingwerf J. H. 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)
Stellingwerf J. J. Boer 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)
Stellingwerf J. R.---- Fopma J. L. Maire van de Gemeente Sexbierum ondertekend een brief aan de Heere Rijks Baron Ridder
van het Legioen van Eer enz., dat de requeste van de Diaconen der Hervormde Gemeente van Pietersburen enz. alles
betrekkelijk de verpligting ter Alimentatie Fredriks Marijke cum Familia daar de man van haar Gabes Pieter bij het aangaan
van hun huwelijk van zijn geboorte Stad Sneek volgens opgave enz. en ten opzigte van het uit dat huwelijk geboren kind enz.
verder genoot Gabes Pieter onderstand van Sneek tot aan zijne dood volgens een door Zwart G. F. en Stellingwerf J. R.
ondertekend document enz. jaar 1814 (3)
Stellingwerf Jacobus, 885 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)
Stellingwerf Janna Jelles, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de termen
van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de
ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Stellingwerf Jelle Durks x Sjoukjen ….?, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland
in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8
kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)
Stellingwerf Jelle 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 316
Stellingwerf Jellert Hayes 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)
Stellingwerf Jildert H., Boer te Oosterwierum met (30 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier
van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van
Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van
Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Stellingwerf Joh. S. Schoenmaker 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)
Stellingwerf K. , een ordonnancie van betaling met 3 kolommen met bedragen enz. jaar 1820 (1)
Stellingwerf K. , onderwerp: een betaalde ordonnantie met 5 kolommen enz. jaar 1820 (1)
Stellingwerf K. , hij staat vermeld op een document (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie
enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden. Jaar 1818 (2)
Stellingwerf K. , hij wordt vermeld op een document en wel: Nota der aan het Minesterie van Justitie verschuldigde Zegel en
Leges Gelden van de hier na genoemde Ordonnantien. Jaar 1821 (2)
Stellingwerf K. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den
Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz. Jaar 1819 (2)
Stellingwerf K. hij staat vermeld op een document genaamd De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere
Gouverneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie van wie leges moet worden afgehouden
met vermelding van de sommen en verschuldigde leges enz. Jaar 1819 (1)
Stellingwerf K. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken en Waterstaat ten
bedrage van enz. een document met 5 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden jaar 1820 (2)
Stellingwerf K. staat vermeld op een lijst van het Ministerie van Binnenlandsche zaken vermeld als Lijst der verschuldigde
Leges op de Betaalsrol met de bedragen zoals Sommen aan hun competerende volgens de betaalrol enz. jaar 1815 (2)
Stellingwerf K. van beroep Klerk----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)
Stellingwerf Klaas Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement.
Jaar 1824 (2)
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Stellingwerf Klaas staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en
jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)
Stellingwerf Klaas wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter Provinciale
Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol hunner
tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8)
Stellingwerf M. J. te Sexbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de
maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten met de namen van de
uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid
enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)
Stellingwerf M. J. wonende in de Gemeente Barradeel, voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document
dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank met zijn woonplaats als de
Ontvanger van de drank met zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de
dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)
Stellingwerf M. te Sexbierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M.
Assessor van Barradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere
Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)
Stellingwerf Melle Johannes---- Monsema Monse Cornelis, 22 jaar geb. Harlingen, Canonnier Plaatsvervanger van
Stellingwerf Melle Johannes te Franeker hij wordt vermeld op een document als zijnde gedeserteerd jaar 1814 (3)
Stellingwerf Pieter A. 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)
Stellingwerf Pieter, 223 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)
Stellingwerf R. J. , Oosterbierum, De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het halen in het
donker van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de volgende dorpelingen; Donia
Jochem Harmens, Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, Faber Pieter Arjens, Andringa Tjeerd
Gerbens, Herrema Jacob J., Bosmey Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma Klaas P., Terpstra Jochum Symons, Haima Jacob
Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans H. F? of T?, Bakels Adrianus, Boersma D. Meinderts, jaar 1815 (3)
Stellingwerf R. J., 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)
Stellingwerf Rinze, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van
Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)
Stellingwerf S. B hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Lemmer enz. enz.
jaar 1822 (3)
Stellingwerf S. B. Assessor van Lemsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale
Militie enz. dat Vries de Aalbert Leenderts van beroep Buitenvaarder dat zijn niet inschrijving in het lotingsregister enz. jaar
1818 (2)
Stellingwerf S. B. en Poppes B. zij zijn als Schatters over 1824 te Lemmer gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)
Stellingwerf S. B. 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)
Stellingwerf S. B. 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)
Stellingwerf S. B.---- Kate ten Pieter President Burgemeester van IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland
betreffende de Nationale Militie dat Post Kerst Jans zoon van Post Jan Kerstes van beroep Schipper en Zijtske IJedes onslag
wil verzoeken en zijn enige broeder Post IJdede Jans en als bijlagen ook een verklaring wegens de ongelukkige gesteldheid van
zijn eigen broeder die zeer gebrekkig van zicht is ondertekend door Jonkman Simon Johannes , Westra Pieter Pieters,
Stellingwerf S. B. en Leij D. als getuigen enz. jaar 1817 (5)
Stellingwerf S. B. 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)
Stellingwerf S. B. plv Grietman van Lemsterland ondertekend een 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)
Stellingwerf S. B. te Leeuwarden Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)
Stellingwerf S. B. te Lemmer Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met
vermelding van District van Ontvang enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)
Stellingwerf S. B. te Lemmer, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en
bijschatters der belastingen enz. jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)
Stellingwerf S. Broers hij wordt vermeld met zijn militaire rang en in welke compagnie van het 8e Bataillon hij wordt
voorgedragen door de Luitenant Colonel 8e Bataillon Landstorm Andringae de Kempenaer S. A. enz. jaar 1814 (3)
Stellingwerf S. Broers.---- Poppes Bauke en Le Heux H. de eerste als Adjudant en de laatste als Luitenant Kwartiermeester te
Sloten en Oosterzee zijn aangenomen enz. en in de Gemeente Lemmer de heren Stellingwerf S. Broers tot Capitein bij de 3e
Comp. en Doverveld van ….? en tot Capitein bij de 1e Comp. en Buwalda C. tot 1e Luit. bij de 3e Comp. en Ferdinants M. tot
2e Luit. bij de 3e Comp. en. jaar 1814 (5)
Stellingwerf S. L, Kapitein op de Jerimias, jaar 1837
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Stellingwerf Siebe B. , voornoemde staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Staat van
veranderingen van Eigenaars in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom
overgang in het jaar 1819 (4)
Stellingwerf Sijbe B.---- Andringa de Kempenaer van A. A. luitenant Colonel van het 8e Bataillon Landstorm draagt voor tot
Adjudant van hem Poppes B. oorspronkelijk aangesteld als Kapitein bij de 1e Comp. en tot Luitenant Kwartiermeester de heer
Bualda C. oorspronkelijk voorgesteld als 2e Luitenant bij de 3e Compagnie, en als Kapitein de heer Heux Le H. oorspronkelijk
als Kapitein bij de 3e Compagnie en de heer Stellingwerf Sijbe B. als Kapitein bij de 3e Compagnie en Ferdinands M. tot 1e
Luitenant bij de 3e Compagnie enz. jaar 1814 (3)
Stellingwerf Sjoerd Broers 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)
Stellingwerf Sjoerd Broers, Stadsmajoor te IJlst heeft 200 muizen gevangen en gedood 25 cent per enz. jaar 1822 (2)
Stellingwerf Sjoerd Jans Stellingwerf te Smilde, jaar 1840
Stellingwerf Sjoert Jans 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)
Stellingwerf Sjoert Jans 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)
Stellingwerf Sybe A. 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)
Stellingwerf Sybe Broers---- Poppes B. Hij wordt voorgedragen bij het 8e Bataillon Landstorm als Adjudant en tot Luitenant
Kwartiermeester Buwalda C. en 8e Bataillon Landstorm 1e Comp. tot Kapitein Heux Le H. 3e Comp. tot Kapitein
Stellingwerf Sybe Broers en tot 2e Luitenent 3e Comp. Ferdinants M. en tot Capitein bij de 1e Comp. Daverveld ….? Enz. jaar
1814 (2)
Stellingwerf T. H. te Baijum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde
Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de
Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der
Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)
Stellingwerf T. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die 200 gulden of meer belasting moeten betalen in het
jaar 1819 (3)
Stellingwerf T. J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der
huurcedels of bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8
kolommen info. Jaar 1824 (6) hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons,
Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)
Stellingwerf Taeke Wiebes 30 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op
de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief
ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur
van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)
Stellingwerf Tjerk 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)
Stellingwerf Tjerk J. 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)
Stellingwerf Tjerk J., Boer te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de
Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel
(411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met
vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz. jaar 1817 (5) dossier (28)
Stellingwerf Tjerk Jelles 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)
Stellingwerf Tjerk Jelles, 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)
Stellingwerf….? thans commies derde klas benoemd tot de post van commies 2e klassse te Sneek, een gedrukt exemplaar met
de naam ingevuld met een handschrift een mooi stuk jaar 1824 (3)
Stellingwerff Broer---- Reneman Arnout Daniel krijgt op zijn eigen verzoek eervol ontslag als griffier van het Vredegerecht te
Lemmer, enz. tevens een lijst van voorgestelde kandidaten voor deze functie, zoals Wieger van Eyck oud 26 jaar Commies
Griffier bij den Regtbank te Sneek, Esge Kuiper oud 25 jaren klerk bij de notaris Noyon te Sneek en Stellingwerff Broer 21
jaar , klerk bij mr. Haga B. procureur bij de rechtbank te Sneek document ondertekend door Attema A. E. Officier bij de
Regtbank te Sneek enz. jaar 1821 (6)
Stellingwerff S. B. hij is medeondertekenaar van een brief van de Leden van den Raad der Gemeente in de Lemmer aan de
Heeren 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)
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Stellingwerff S. B. (Sybe Broers) Assessor van Lemsterland en Andrea G. Ontvanger der Registratie en Domeinen te Lemmer
zijn overgegaan tot de telling van het gezegeld papier enz. beide zetten hun handtekening jaar 1825 (6)
Stellingwerff S. B. (Sybe Broers) Assessor van Lemsterland zal tijdelijk de fuctie waarnemen van de Grietman van
Lemsterland Kempenaer Wilco van Andringa de, enz. jaar 1840 (3)
Stellingwerff S. B. (Sybe Broers)----Blom D. van beroep Dienaar van Justitie met als onderwerp eene in een schip gepleegde
diefstal door Prins J. K. enz. ondertekend door de assessor Stellingwerff S. B. (Sybe Broers) jaar 1817 (1)
Stellingwerff ….? ---- Buitenhoff Jan Symons is volgens Burgemeester en Wethouders het meest bevoegd is voor wethouder te
IJlst, maar dat de heer Ringnalda ….? en Stellingwerff ….? te oud zijn enz. enz. jaar 1825 (3)
Stellingwerff ….? (S. B.?) 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)
Stellingwerff Broer J.---- Velde van der Ttjible R, Hij ondertekend een brief als mede Algemeene Armenvoogd van de Stad
IJlst, zij verzoeken voldoening voor enz. enz. ook aanwezig een overzicht van een stuk boekhoudingvan de armenkas door
Stellingwerff Broer J. met vermelding van enz. enz. jaar 1815 (4)
Stellingwerff Broer S. ondertekend samen met de Burgemeester en andere leden van de Vroedschap van IJlst een document
betreffende de Armenkas en de Algemeene Armenvoogden enz. jaar 1815 (2)
Stellingwerff C. de weduwe, Onderwerp: Stellingwerff C. in leven commies der 3e klasse te Sneek enz. het pensioen voor zijn
weduwe enz. jaar 1825 (2)
Stellingwerff Hendrik B, Hij ondertekend een brief als mede Algemeene Armenvoogd van de Stad IJlst, zij verzoeken
voldoening voor enz. enz. ook aanwezig een overzicht van een stuk boekhoudingvan de armenkas door Stellingwerff Broer J.
met vermelding van enz. enz. jaar 1815 (4)
Stellingwerff Hendrik Broers te IJlst, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten
van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)
Stellingwerff K., Onderwerp; een kwitantie en een mandaat van fl. enz jaar 1819 (2)
Stellingwerff Pieter A. ---- Tigchelaar F. Y. 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)
Stellingwerff S. B. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Lemmer in 1823 die dat ook in 1824
willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)
Stellingwerff S. B. hij is na dat hij in 1824 als zetter bij het college is geweest dit ook in 1825 aangenomen voor de Gemeente
Lemmer enz. jaar 1825 (2)
Stellingwerff S. B. 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)
Stellingwerff S. B. hij ondertekend een document als lid van het plaatselijke bestuur van Lemmer ter hunne gewone
vergaderplaats in de Lemmer den 24 september 1814 het betreft een behoorlijke surveillance die meer opbrengen dan vorig jaar
en dus alleen op de artikelen van Markt Diep en Haven gelden enz. jaar 1814 (3)
Stellingwerff S. B.(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)
Stellingwerff S. te IJlst wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de
maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad IJlst ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd,
aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)
Stelllingwerf Janna Jelles dochter van Stellingwerf Jelle Durks en Sjoukje …..?, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der
kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der
maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6)

